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ZGJIDHJE 

 
Ushtrimi 1 
 
Zgjidhje:  
 
Marrim (x,y)=(0,0). Nga kushti marrim që , nga ku  

, pra f(0)=0. 

 

Për (x, 0) nga kushti kemi që: , marrim 

 (*) 

 

Për (0, x) nga kushti kemi që:  ,                   

marrim  nga ku      (**). 

 
Nga (*)  dhe (**) marrim që .  (***) 

 
Gjithashtu nga kushti marrim që  për çdo . (****) 

Nga (***)  del që f është funksion tek sepse  sepse: 

 
 
Nga fakti që f-është tek dhe nga (****) marrim që   sepse: 

 për çdo  

  (*****) 

 
Nga (****) dhe (*****)  marrim që për çdo  

 
   pra, zgjidhjet do jenë: 
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Ushtrimi 2 
 
Vërtetim:  
 

Le të jetë I qendra e rrethit të brendashkruar .  

Nga figura marrim menjerë që  dhe  .  

Nga kjo del që . Këto dy trekëndësha kanë të njejtën lartësi sa rrezja e 
rrethit të brendashkruar sepse BC dhe EF janë 
tangente ndaj rrethit të brendashkruar, pra kemi që  

.  
 

Nga kjo kemi . Në qoftë se shënojmë në 

  dhe , kemi:    ).  
 

Nga fakti që   doli dybrinjëshëm 

. (*) 
 

Duke mbledhur  këndet e kemi: 

 nga 
ku marrim që  

Pra, arrijmë në përfundimin që  
 
Ushtrimi 3 
 
Zgjidhje: 
 

 
 

 

 
Prodhimi i faktorëve  është katror i plotë. 

Që të provojmë që  është katrori plotë, mjafton të provojmë që 

janë të thjeshtë ndërmjet tyre,  

pra,  

Shënojmë me p një pjestues të përbashkët të . 

Meqë   atëhere  . 

Meqë    dhe  . Pra, del që     dhe   

Pra, del që:  Dimë që dy numra të 

njëpasnjëshëm janë të thjeshtë ndërmjet tyre, pra . 

Nga ku marrim që  

Pra,provuam që  është katrori plotë. 
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Ushtrimi 4 
 

Zgjidhje: 
 

Le tëjetë . Shënojmë gjithë nënbashkësitë e A të tilla 

që: =   , = …………., .      

)  ,  ) , …… )  

Në qoftë se njëra nga shumat e mësipërme plotpjestohet me m, psh: 
) atëhere bashkësia  

Supozojmë se asnjëra nga këto shuma nuk plotpjestohet me m. Atëhere kemi që: 

 

 
……………………………… 

 , ku   për çdo  
 

Nga parimi Dirihle do të ekzistojnë të ndryshme ,ku   të tilla     

që   

Nga kjo marrim që   dhe  

 
për  .  

Kjo sjell që( . 

 
Kështu që ,  , pra është nënbashkësia e kërkuar e A 

 
Ushtrimi 5 
 

Vërtetim:  
 

Që të provojmë mosbarazimin e kërkuar, mjafton të provojmë që: 

+  +  

+  + ) 

+  +  

Pra, duhet të provojmë që: 

  nga  AM-GM: 

 =  
Po njëlloj provojmë që: 

 dhe  
Kështu që:     

 
 

Barazimi arrihet kur  


