
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 1997. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Jüril olid taksosse istudes kaasas ainult 10-kroonised rahatähed. Ta
kavatses anda taksojuhile jootraha mitte alla 5% ja mitte üle 15%
arve summast, kuid sõidu lõppedes nägi, et ei saa ainult 10-kroonistega
makstes oma kavatsuse järgi toimida. Milline on suurim võimalik arve
(10 sendi täpsusega), mille taksojuht Jürile esitas?

2. Leia kõik sellised täisarvud, mille liitmisel arvudele 119 ja 307 saame
kummalgi juhul täisarvu ruudu.

3. Kaks ühisosata ringjoont keskpunktidega O1 ja O2 puutuvad sirget s

vastavalt punktides A1 ja A2 ning paiknevad sellest sirgest ühel pool.
Lõik O1O2 lõikab esimest ringjoont punktis B1 ja teist punktis B2 .
Tõesta, et sirged A1B1 ja A2B2 on teineteisega risti.

4. Olgu a ja b positiivsed reaalarvud. Leia kõik reaalarvud x , mille korral
kehtib võrdus
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5. Mari ja Peeter mängivad 100 × n ruudust (n ≥ 2) koosneval män-
gulaual, mille külgi pikkusega 100 loeme horisontaalseteks ja külgi
pikkusega n vertikaalseteks. Maril on üks valge nupp, mis mängu al-
gul paikneb mängulaua paremal alumisel nurgaruudul, Peetril aga üks
must nupp, mis paikneb laua paremal ülemisel nurgaruudul. Kummagi
mängija käik seisneb oma nupu nihutamises horisontaal- või vertikaal-
suunas ühe ruudu võrra, kusjuures käia tohib ainult tühjale ruudule.
Käike tehakse kordamööda, esimese käigu teeb Mari. Mari võidab, kui
tema nupp jõuab ülemisele horisontaalreale. Peeter võidab, kui laua-
le tekib seis, mis on mängu käigus juba esinenud. Milline on mängu
tulemus, kui kumbki mängija kasutab optimaalset strateegiat?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 1997. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Milliste positiivsete täisarvude n korral ei jagu arv n8−n2 arvuga 72?

2. Tõesta, et rööpkülik ABCD, milles kehtib seos 6 ABD+ 6 DAC=90◦,
on ristkülik või romb.

3. Mari ja Peeter mängivad 100 × n ruudust (n > 2) koosneval män-
gulaual, mille külgi pikkusega 100 loeme horisontaalseteks ja külgi
pikkusega n vertikaalseteks. Maril on üks valge nupp, mis mängu
algul paikneb mängulaua paremal alumisel nurgaruudul, Peetril aga
kaks musta nuppu, mis mõlemad paiknevad laua paremal ülemisel nur-
garuudul. Kummagi mängija käik seisneb iga oma nupu nihutamises
horisontaal- või vertikaalsuunas ühe ruudu võrra, kusjuures käia tohib
ainult tühjale ruudule. Käike tehakse kordamööda, esimese käigu teeb
Mari. Mari võidab, kui tema nupp jõuab ülemisele horisontaalreale.
Peeter võidab, kui Mari käigul olles ei saa teha ühtki mängureeglitega
lubatud käiku. Mäng lõpeb viigiga, kui lauale tekib seis, mis on mängu
käigus juba esinenud. Milline on mängu tulemus, kui kumbki mängija
kasutab optimaalset strateegiat?

4. a) Olgu c1, c2, . . . , cn mistahes reaalarvud. Tõesta, et polünoomi
P (x) = (x − c1)(x − c2) . . . (x − cn) jaoks kehtib igal reaalarvulisel

x väärtusel võrratus (P ′(x))2 > P (x)P ′′(x) . (Siin P ′(x) ja P ′′(x) tä-
histavad vastavalt polünoomi P (x) esimest ja teist tuletist.)

b) Milliste reaalarvuliste kordajate p ja q korral kehtib samasugune

väide polünoomi P (x) = x2 + px + q jaoks?

5. Firma töötajad teevad kõik erineva raskusega tööd ja saavad erineva
suurusega palka. Iga töötaja väidab seejuures, et vähem kui 10 töö-
tajat teevad temast raskemat tööd ja et vähemalt 20 töötajat saavad
temast suuremat palka. On teada, et firma iga töötaja räägib kas ainult
tõtt või ainult valet. Milline võib olla töötajate arv firmas?


