
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

7. oktoobril 1995. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Kas leidub niisugune naturaalarvude jada a1, a2, a3, . . . , milles iga
kahe järjestikuse liikme vahe ai+1 − ai on võrdne ühe ja sama natu-
raalarvuga d > 1 ning mille liikmete seas ei leidu kolme sellist, mis
oleksid mingi täisnurkse kolmnurga küljepikkusteks?

2. Tõesta, et võrdus nm − mn = n2 − m2 ei kehti ühegi positiivsete
täisarvude paari (m, n) korral, kus m 6= n .

3. On teada, et täpselt üks allpool loetletud väidetest on tõene:

A. Kõik järgnevad väited on tõesed;

B. Ükski järgnevatest väidetest ei ole tõene;

C. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene;

D. Kõik eelnevad väited on tõesed;

E. Ükski eelnevatest väidetest ei ole tõene.

Leia see tõene väide.

4. Trapetsi mõlemad haarad ja üks alustest on pikkusega 1, teine alus ja
diagonaalid aga pikkusega a . Leia a väärtus.

5. Ruudustikus suurusega 4 × 4 ruutu värvitakse mõned ruudud ning
igasse värvimata ruutu kirjutatakse selle värvitud naaberruutude arv
(kaht ruutu loeme teineteise naaberruutudeks, kui neil on ühine külg
või tipp). Kas on võimalik ruute värvida nii, et kõik ruudud ei oleks
värvitud ning igasse värvimata ruutu kirjutataks:

a) arv 2;

b) arv 3?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

7. oktoobril 1995. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Tõesta, et arv 3n+n3 jagub arvuga 7 siis ja ainult siis, kui arv 3n·n3+1
jagub arvuga 7.

2. Olgu f(x) ja g(x) funktsioonid, mis on määratud muutuja x kõikide
reaalarvuliste väärtuste korral, ning kehtigu mistahes reaalarvude x, y

korral võrdus f(x+g(y)) = 2x+y+5. Avalda g(x+f(y)) muutujate
x ja y kaudu.

3. Bridžiturniiril osaleb 9 mängijat, kellest moodustatakse kõikvõimali-
kud paarid. Iga paar mängib turniiril ühe mängu iga ülejäänud män-
gijatest moodustatud paariga. Mitu mängu peetakse turniiril kokku?

4. Ühikruutu on joonestatud ringjoon raadiusega r

ja keskpunktiga ruudu keskpunktis. Neli ringjoo-
ne kaart keskpunktidega ruudu tippudes puutuvad
esimest ringjoont (vt. joonist). Leia joonisel viiru-
tatud kujundi pindala maksimaalne ja minimaalne
võimalik väärtus ning vastavad r väärtused, mille
korral need maksimum ja miinimum saavutatakse.

r

5. Kas tasandile on võimalik paigutada 19 sirget nii, et nende lõikumisel
tekib täpselt 95 erinevat lõikepunkti ning igaüht neist punktidest läbib
täpselt kaks vaadeldavat sirget?


