
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

1. märtsil 1997. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. a) Olgu p algarv. Tõesta, et arv (p−1)! ei jagu arvuga p (kirjutis k!
tähistab korrutist 1 · 2 · . . . · k ).

b) Leia kõik kordarvud n , mille korral (n−1)! ei jagu arvuga n .

2. Seitsmepenikoormasaabastega joostes on esimese sammu pikkus 1m
ja iga järgmine samm on eelmisest kaks korda pikem. Kas nende saa-
bastega kusagilt jooksu alustades on võimalik mingi arvu sammude
järel samasse punkti tagasi jõuda, kui iga sammu järel saab liikumise
suunda suvaliselt muuta?

3. Juku leiutas aparaadi, mille abil saab suvalise lõigu jaotada kolmeks
võrdseks osaks. Kuidas on võimalik leida suvalise lõigu keskpunkti,
kasutades selleks ainult Juku aparaati, joonlauda ja pliiatsit?

4. Tahvlile on kirjutatud sõna BBABBAABAABAB . Selles sõnas võib
kustutada mistahes kõrvutiseisvate tähtede paari BA või lisada suva-
lisse kohta tähtede paari AB . Kas mingi arvu selliste teisenduste abil
on võimalik esialgsest sõnast saada sõna

a) BBAABBABAABBA ;

b) ABBABAAABBAAB ;

c) BABAABAABBABB ?

5. Ringjoonele kirjutatakse 13 arvu, millest üks on võrdne arvuga −1 ja
kõik ülejäänud arvuga 1. Edasi toimitakse nii: iga kahe kõrvuti seisva
arvu vahele kirjutatakse ringjoonele nende korrutis ja seejärel kustuta-
takse kõik esialgsed arvud. Kas mingi arvu niisuguste sammude järel
jõutakse olukorrani, kus kõik 13 arvu ringjoonel on võrdsed arvuga 1?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

1. märtsil 1997. 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 sellised positiivsed täisarvud n , mille korral kehtib võrdus
n! + 1 = (10n + 1)2 (kus n! tähistab korrutist 1 · 2 · . . . · n).

2. Olgu f mittekahanev reaalarvuliste väärtustega funktsioon, mis ra-
huldab iga lõigule [0; 1] kuuluva reaalarvu x korral tingimusi

1) f
(x

3

)

=
f(x)

2
;

2) f(1 − x) = 1 − f(x) .

Leia f
(3

4

)

ja f
(3

5

)

.

3. Joonisel on kujutatud ruut ja kolm võrdse raa-
diusega ringjoont, mis puutuvad üksteist ja
ruudu külgi. Leia ringjoonte raadius, kui ruudu
küljepikkus on 1.

4. Tölplaste saarel on n asulat (n > 2), kuid mitte ühtegi teed.
Võimaldamaks saare asulate vahel liikuda, otsustati valida juhuslikult
m asulapaari ja ehitada iga valitud paari vahele ühendustee. Milline
on vähim m väärtus, mille korral võib olla kindel, et ehitatavaid teid
mööda on võimalik liikuda saare igast asulast igasse teise asulasse?

5. a) Millise vähima arvu punkte saab märkida korrapärase viis-
nurga A1A2A3A4A5 sees nii, et iga kolmnurga AiAjAk (kus
1 6 i < j < k 6 5) sisepiirkonnas oleks vähemalt üks märgitud
punkt?

b) Sama küsimus korrapärase n-nurga kohta.


