
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

18. veebruaril 1995. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Kolmnurka külgede pikkustega 3cm, 4cm ja 5cm on joonestatud ristkü-
lik, mille üks külg on teisest kaks korda pikem ja asub tervenisti kolm-
nurga pikimal küljel. Seejuures ristküliku kaks ülejäänud tippu paiknevad
vastavalt kolmnurga ülejäänud kahel küljel. Leia selle ristküliku külgede
pikkused.

2. Tabelis suurusega 8×8 lahtrit on read ja veerud nummerdatud arvudega
2 kuni 9 ning igasse lahtrisse on kirjutatud selle rea- ja veerunumbri
korrutis. Kas on võimalik kustutada sellest tabelist mõned read ja veerud
nii, et kõikide järelejäänud lahtrites olevate arvude summa oleks algarv?

3. Ruudulisele paberile joonestatakse ristkülik suurusega m×n ruutu (rist-
küliku tipud asuvad ruudustiku sõlmedes ja selle servad kulgevad mööda
ruudustiku jooni). Leia nende ruutude arv, mida selle ristküliku diago-
naal jaotab kaheks osaks.

4. Leia võrrandi x2 + y2 + z2 = 2xyz kõik täisarvulised lahendid.

5. Õppeväeosas teenib 33 noorsõdurit, kes on kantud nimekirja tähestiku
järjekorras numbritega 1 kuni 33. Esimesed kaks korrapidajat määra-
takse loosiga, edaspidi kasutatakse aga järgmist süsteemi: järjekordseks
korrapidajaks määratakse noorsõdur, kelle järjekorranumber nimekirjas
on võrdne kahe eelmise korrapidaja järjekorranumbrite summaga (kui see
summa ei ületa 33) või on mainitud summast 33 võrra väiksem (kui see
summa on suurem kui 33). Kas noorsõdurid Kask, Pärn ja Lepp võivad
olla korrapidajateks vahetult üksteise järel loetletud järjekorras?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

18. veebruaril 1995. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Mitu erinevat täisarvude paari (x, y) rahuldab võrratust |x|+|y| < 1995?
(Paarid (x, y) ja (y, x) , kus x 6= y , loeme erinevateks.)

2. Leia suurim naturaalarv, mis ei sisalda kaht ühesugust numbrit ja mille
mistahes kolme järjestikuse numbri summa jagub arvuga 5.

3. Leia kõik reaalarvuliste kordajatega kolmanda astme polünoomid p(x) ,
mis rahuldavad iga reaalarvu x korral tingimust

p(0) + p(1) + p(x2) = (x2 + x3) · p(x) .

4. Leia kõik sellised tasandi punktid, millest igaühe kauguste summa sellel
tasandil asuva ühikruudu külgedega määratud neljast sirgest on 4.

5. a) Kas üheksast joonisel kujutatud“nurgikust”, millest iga-
üks koosneb kolmest ühikkuubist, on võimalik kokku pan-
na kuup suurusega 3× 3× 3 ühikut?

b) Kas 26 ühikkuubist on võimalik kokku panna kaks ühe-
sugust keha, millest omakorda saaks moodustada 3 × 3 × 3 kuubi ilma
keskmise ühikkuubita?


