
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

26. veebruaril 1994. a.

Lahendamisaega 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Olgu f(x) = ax2+ bx+c . Tõesta, et f(x) on täisarv mistahes täisarvulise x korral
siis ja ainult siis, kui 2a , a + b ja c on täisarvud.

2. Lauale laotakse võrdkülgne kolmnurk ühesugustest piljardikuuli-
dest raadiusega R . Kolmnurga iga külje moodustavad N kuuli
(joonisel N = 5). Kuulidest kolmnurk ümbritsetakse raamiga ja
selle peale laotakse teine, kolmas jne. kiht samasuguseid kuule (iga
järgmise kihi küljel on kuule ühe võrra vähem, nii et viimases, N.

kihis on üksainus kuul). Leia:

a) kuulidest moodustuva püramiidi kõrgus laua pinnast (suvalise N korral);

b) kuulide koguarv püramiidis, kui N = 10;

c) kuulide koguarv suvalise N korral.
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3. Funktsioon f(x) rahuldab mistahes reaalarvu x korral tingimust

f
(

f(x)
)

= f(x) + 1994x .

a) Tõesta, et f(x) = 0 siis ja ainult siis, kui x = 0;

b) Leia üks niisugune funktsioon.

4. Tõesta, et kui kolmnurgas ABC kehtib võrdus
AC

BC
=

AB + BC

AC
, siis 6 B = 2· 6 A .

5. Jaapani mängu AMIDA mängivad n mängijat ja mängujuht.
Mängujuht tõmbab paberilehele n vertikaaljoont, teeb ühe joone
alla risti ja tõmbab mängijate eest salaja kõrvutiste vertikaaljoon-
te vahele mõned horisontaallõigud nii, et ühelgi kahel sellisel lõigul
poleks ühist otspunkti (joonisel on üks võimalik mänguväli, kui
n = 5). Nüüd rullib mängujuht paberi nii kokku, et näha on vaid
vertikaaljoonte ülemised otsad, ja laseb igal mängijal valida enda-
le ühe joone (erinevad mängijad valivad erinevad jooned). Paber
rullitakse lahti ja iga mängija alustab enda valitud jooneotsast lii-
kumist allapoole, kusjuures iga kord, kui ta “kohtab”mõnda horisontaallõiku, läbib
ta selle ja jätkab allapoole liikumist juba mööda naabervertikaali (joonisel on jäme-
da joonega näidatud mängija nr.3 teekond). Võidab see mängija, kes jõuab ristini.
Tõesta, et:

a) sellel mängul on alati täpselt üks võitja;

b) iga horisontaallõiku läbivad täpselt kaks mängijat.
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