
SOAL LATIHAN FONDASI MATEMATIKA 
TOPIK  : Metoda pembuktian dalam matematika. 
 
PETUNJUK: 
Seperti tugas-tugas sebelumnya, tugas ini dan tugas fungsi 
sebelumnya dikerjakan dan dikumpulkan pada saat tatap muka 
berikutnya, 5 Januari 2008. 
 

1. [OLIMPIADE SAINS Matematika SMP 2005] Diketahui 
x2+3y2=n, dimana x dan y bilangan bulat. 

a. Jika n < 20, bilangan berapa sajakan n tersebut, dan 
diperoleh dari pasanagan (x,y) apa saja?[petunjuk:coba 
gunakan tabel semua kemungkinan]. 

b. Buktikan tidak mungkin ada x dan y yang memenuhi 
x2+3y2=8. 

 
2. [OLIMPIADE SIANS Matematka SMA 2005] Sebuah kompetisi 

matematika diikuti oleh 90 peserta. Setiap peserta berkenalan 
dengan paling sedikit 60 peserta lainnya. Salah seorang 
peserta bernama Amin menyatakan bahwa stidaknya terdapat 
4 orang peserta yang banyak teman barunya sama. Buktikan 
apakah pernyataan Amin tersebut benar. 

 
3. Buktikan bahwa hasil kali bilangan bulat berurutan selalu 
habis dibagi 6. 
 
4. Buktikan!, Jika n bulat dan n3+5 ganjil maka n genap. 
 
5. Buktikan hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil.  
 
6. [Permainan batu] Dua orang memainkan suatu game dengan 
bergantian mengambil 1, 2, atau 3 batu pada setiap 
pengambilan dari suatu kotak yg semula berisi 15 batu. Orang 
yang mengambil batu terakhir adalah pemenangnya.  
Tunjukkan bhw pemain pertama dapat selalu menang, tidak 
peduli apa yang dilakukan oleh pemain kedua. 
 
7. Buktikan bahwa paling sedikit 4 hari dalam 22 hari sebarang 
merupakan hari yang sama. (maksudnya: dalam 22 hari tsb, 
pasti ada 4 hari minggu, atau 4 hari senin, dst). 
 
8. Buktikan bahwa paling sedikit 10 hari dari 64 hari yang dipilih 
sebarang adalah sama. 
 
9. Buktikan bahwa paling sedikit 3 dari 25 hari yang dipilih 
sebarang terdapat pada bulan yang sama. 
 



10. Diketahui n bulat positif. Buktikan n ganjil bila dan hanya bila 
5n+6 ganjil. 
 
11. Buktikan terdapat takberhingga banyak bilangan prima yang 
berbentuk 4k+1, dimana k bulat taknegatif. 
 
12. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai 
hasil kali bilangan-bilangan prima. [contoh: 63 = 3 x 3 x 7]. 
 

13. Jika x bilangan real, buktikan ⌊ 2x ⌋ = ⌊ x ⌋ + ⌊ x + ½ ⌋. 
 
14. Apakah pernyataan tentang fungsi flooring dan ceiling 
berikut benar atau salah. Di sini x dan y bilangan real. 

 a) ⌈ ⌊x⌋ ⌉  = ⌊ x ⌋. 
 b) ⌊2x⌋ = 2⌊x⌋. 
 c)  ⌈xy⌉ = ⌈x⌉ ⌈y⌉. 
 d)  ⌊ x ⌋ + ⌊ y ⌋ +⌊ x+y ⌋  ≤ ⌊ 2x ⌋ + ⌊ 2y ⌋. 
 
   15. Buktikan bahwa jika m dan n bilangan bulat positif dan x 
    bilangan real maka 
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