
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

2. märtsil 1996. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Kas leiduvad niisugused positiivsed täisarvud x, y, z , et

a) 2x + 2y = 2z ;

b) 3x + 3y = 3z ?

2. Väeosa nm sõdurit rivistati ristkülikukujuliselt m ritta ja n kolonni.
Sõduritele anti kõigepealt käsklus rivistada kõik read ümber pikkuse
järjekorras vasakult paremale ning seejärel anti käsklus rivistada kõik
moodustunud kolonnid ümber pikkuse järjekorras tagant ettepoole.
Tõesta, et teise käskluse täitmise järel on kõik read endiselt rivistatud
vasakult paremale pikkuse järjekorras.

3. Kui palju leidub arvust 10000 väiksemaid naturaalarve n , mille korral

mõlemad arvud
1996

n
ja

n

1996
esituvad lõpliku kümnendmurruna?

4. Viisnurgas (mis ei tarvitse olla kumer) on kõik küljed pikkusega 1 ning
selle mistahes nelja nurga koosinuste korrutis on võrdne nulliga. Leia
sellise viisnurga pindala kõik võimalikud väärtused.

5. Ristkülikukujulisel mängulaual laiusega 2 ja kõrgusega n ruutu paik-
nevad 2n−1 mängukivi nii, et üks ruutudest on tühi ja igaühel üle-
jäänud ruutudest on parajasti üks kivi. Kivid on tähistatud arvudega
1, 2, . . . , 2n − 1 ning algseisus paiknevad kivid 1 ja 2 ülemises reas.
Käik seisneb mingil vaba ruuduga ühist külge omaval ruudul asuva
kivi nihutamises vabale ruudule. Kas mingi lõpliku käikude jada tu-
lemusena on võimalik kivid 1 ja 2 omavahel vahetada (teiste kivide
asukoht pole oluline), kui

a) n = 2;

b) n = 3?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

2. märtsil 1996. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Leia kõik positiivsete täisarvude paarid (a, b) , mis rahuldavad võrran-

dit (ab)a = a(ba) .

2. Olgu f(x) reaalarvuliste väärtustega funktsioon, mis rahuldab mista-
hes reaalarvude x , y korral tingimust

f(x+ y) = xf(y) + yf(−x) + 1996 .

Leia f(1996).

3. Kumb arvudest 21996! ja 21996! on suurem?

4. Joonisel on kujutatud ühise keskpunktiga O ring
ja ruut, kusjuures viirutatud kujundite pindalad on
võrdsed. Leia cos α väärtus.

α

O
p

5. Ringikujulise autotee ääres on n bensiinijaama. Igas bensiinijaamas
on mingi kogus kütust, kusjuures kõigis jaamades kokku on kütust
täpselt niipalju, kui seda läheb vaja kogu ringi ühekordseks läbimis-
eks. Tõesta, et sõltumata kütuse jaotusest bensiinijaamade vahel lei-
dub selline jaam, millest tühja paagiga alustades ning kõikides teele
jäävates bensiinijaamades tankides on võimalik kogu ring läbi sõita.


