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SOAL 5. Diberikan bilangan asli m dan n. Misalkan P dan Q adalah dua kumpulan m×n 

bilangan 0 dan 1 yang disusun dalam m baris dan n kolom. Contoh salah satu kumpulan itu 

untuk m = 3 dan n = 4 adalah 

[
   
   
   

    
 
 
 
] 

Misalkan kedua kumpulan tersebut memenuhi empat sifat berikut. 

(i)  Pada setiap baris di P, bilangan dari kiri ke kanan tidak pernah naik (boleh sama atau turun), 

(ii) pada setiap kolom di Q, bilangan dari atas ke bawah tidak pernah naik (boleh sama atau turun), 

(iii) jumlah bilangan pada sebarang baris di P sama dengan jumlah bilangan pada baris yang sama 

di Q, dan 

(iv) jumlah bilangan pada sebarang kolom di P sama dengan jumlah bilangan pada kolom yang 

sama di Q. 

Tunjukkanlah bahwa bilangan pada baris ke-i kolom ke-j di P sama dengan bilangan pada baris 

ke-i kolom ke-j di Q untuk setiap i = 1,2,…,m dan j = 1,2,…,n. 

 

SOAL 6. Misalkan R+ menyatakan himpunan semua bilangan real positif. Tunjukkan bahwa tidak 

ada fungsi f : R+ → R+ yang memenuhi 

f (x + y) = f(x) + f(y) + 
2012

1
 

untuk setiap bilangan real positif x dan y. 

 

SOAL 7. Misalkan n bilangan asli. Buktikan bahwa persamaan 

√  √  √  

memiliki solusi pasangan bilangan asli (x, y) jika dan hanya jika n habis dibagi oleh suatu 

bilangan kuadrat yang lebih besar daripada 1. 



SOAL 8. Diberikan sebarang segitiga ABC dan garis bagi ∠BAC memotong sisi BC dan 

lingkaran luar segitiga ABC berturut-turut di D dan E. Misalkan M dan N berturut-turut titik 

tengah BD dan CE. Lingkaran luar segitiga ABD memotong AN di titik Q. Lingkaran yang 

melalui A dan menyinggung BC di D memotong garis AM dan sisi AC berturut-turut di titik P 

dan R. Tunjukkan bahwa empat titik B,P,Q,R terletak pada satu garis. 

 


