
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 1997. a.

Lahendused ja vastused

Noorem rühm

1. Vastus: 95 krooni ja 60 senti.

Olgu x taksoarve suurus kroonides. Jüri ei saa oma kavatsuse järgi
toimida parajasti siis, kui arvude 1,05x ja 1,15x vahel ei ole ühtegi
täiskümmet, seega kehtib võrratus 1,15x− 1,05x < 10 ehk x < 100.
Teiselt poolt, kuna 1,05 ·95,6 = 100,38 ja 1,15 ·95,6 = 109,94, on suu-
rim võimalik arve vähemalt 95.60, s.t. summa 1,15x võib olla väiksem
lähimast täiskümnest ülimalt 44 sendi võrra. Et aga 1,15 · 100 = 115,

siis peab järelikult olema 1,15x < 110, kust x <
110

1,15
< 95,7. Niisiis

on suurim võimalik arve 95.60.

2. Vastus: Ainus selline arv on 1997.

Olgu otsitav täisarv x , siis ülesande tingimuste kohaselt 119+ x = p2

ja 307 + x = q2 , kusjuures võime üldisust kitsendamata eeldada,
et täisarvud p ja q on mittenegatiivsed. Neist võrdustest leiame
(q − p)(q + p) = q2 − p2 = 307 − 119 = 188 = 2 · 2 · 47. Et kahe
täisarvu summa ja vahe on alati sama paarsusega, siis saame ainsa
võimalusena q − p = 2 ja q + p = 2 · 47, kust q = 48 ja x = 1997.

3. Lahendus 1. Kui sirged s ja O1O2 on paralleelsed, siis on võrdhaarsed
kolmnurgad A1O1B1 ja A2O2B2 ühtlasi ka täisnurksed, s.t. sirged
A1B1 ja A2B2 moodustavad 45◦ nurgad sirgega s ning on seega oma-
vahel risti (vt. joonist 1).
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Lõikugu nüüd sirged s ja O1O2 punktis X ning olgu B′
1 ja B′

2 sir-
ge O1O2 teised lõikepunktid vastavalt esimese ja teise ringjoonega (vt.
joonist 2). Täisnurksed kolmnurgad XA1O1 ja XA2O2 on ilmselt sar-
nased, mistõttu

6 A1B1B
′
1 =

1

2
6 A1O1B

′
1 =

1

2
6 A2O2B2 = 6 A2B

′
2B2 .

Järelikult on sirged A1B1 ja A2B
′
2 paralleelsed ning kuna sirge A2B2

on risti sirgega A2B
′
2 (sest diameetrile toetuv piirdenurk on täisnurk),

siis on ta risti ka sirgega A1B1 .

Lahendus 2. Olgu α1 = 6 O1A1B1 ja α2 = 6 O2A2B2 ning tähista-
me punktid B′

1 ja B′
2 samuti nagu esimeses lahenduses. Kuna kolm-

nurgad A1O1B1 ja A2O2B2 on võrdhaarsed, siis 6 AiBiB
′
i = αi

ja seega 6 AiOiB
′
i = 2αi , kus i = 1, 2. Et sirged A1O1 ja

A2O2 on paralleelsed (kumbki neist on risti sirgega s), siis saame
2α1 + 2α2 = 6 A1O1B

′
1 + 6 A2O2B

′
2 = 180◦ , millest α1 + α2 = 90◦ .

Sellega on ülesanne lahendatud, kuna sirgete A1B1 ja A2B2 vahelise
nurga suurus on parajasti α1 + α2 .

4. Vastus: x = −a või x = −b .

Ülesandes antud võrdus on samaväärne igaühega järgmistest võrdus-
test:

1

a
+

1

b
=

1

a+ b+ x
−

1

x
;

b+ a

ab
=

x− a− b− x

(a+ b+ x)x
;

b+ a

ab
= −

a+ b

(a+ b+ x)x
.

Et a ja b on positiivsed reaalarvud, siis on ka a+ b positiivne reaal-
arv. Seega on samaväärne ülesandes antuga ka igaüks järgnevatest
võrdustest:

1

ab
= −

1

(a+ b+ x)x
;

−ab = x(a+ b+ x) ;

x2 + (a+ b)x+ ab = 0
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(x + a)(x+ b) = 0 .

Viimasest võrdusest näeme, et sobivateks x väärtusteks on parajasti
−a ja −b .

5. Vastus: Paarituarvulise n korral võidab Mari, paarisarvulise n korral
Peeter.

Lahendus 1. Paarituarvulise n korral värvime mängulaua ruudud ma-
lekorras mustaks ja valgeks ning paneme tähele, et käigu sooritamisel
liigub nupp alati mustalt ruudult valgele või vastupidi. Et algseisus on
Peetri ja Mari nupp sama värvi ruutudel, siis on ka Peetri iga käigu
järel mõlemad nupud sama värvi ruutudel ning Peetri nupp ei saa Mari
nupu liikumist mingil viisil takistada. Niisiis saab Mari mängu võita,
liikudes oma nupuga otsejoones ülemisele horisontaalreale.

Paarisarvulise n korral on ilmne, et kui Peeter vastab Mari igale
käigule mängulaua keskjoone suhtes sümmeetrilise käiguga, on Maril
võimatu tungida oma nupuga üle keskjoone, sest alati on tal keskjoone
juures Peetri nupp ees. Et kõikvõimalikke seise on lõplik hulk, peab
mingi arvu käikude järel paratamatult seis korduma ning Peeter on
mängu võitnud.

Lahendus 2. Olgu n paarisarv. Kui Mari käib horisontaalsuunas, siis
käigu Peeter samas suunas; kui Mari käib vertikaalsuunas, käigu Pee-
ter allapoole — paarisarvulise n väärtuse tõttu on see alati võimalik.
Niiviisi on Peetri käigu järel Mari ja Peetri nupud alati samal vertikaal-
real. Kui Mari ja Peetri nupud on jõudnud kõrvuti horisontaalridade-
le, siis saab Mari edaspidi käia ainult horisontaalsuunas (piiratud arv
käike, et ei tekiks seisu kordumist) või allapoole; Peetri käigu järel on
nende nupud jälle kõrvuti. Hiljemalt siis, kui Mari nupp on jõudnud
kõige alumisele reale ning saab seega käia ainult horisontaalsuunas,
tekib seisu kordumine.

Vanem rühm

1. Vastus: siis ja ainult siis, kui n on paarisarv, mis ei jagu neljaga.

Lahutame arvu N = n8 − n2 teguriteks:

n8 − n2 = n2(n3 − 1)(n3 + 1) =

= n2(n− 1)(n+ 1)(n2 − n+ 1)(n2 + n+ 1) .
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Et 72 = 8 · 9 ja SÜT(8, 9) = 1, piisab uurida, millal arv N jagub
arvudega 8 ja 9. Näitame kõigepealt, et arv N jagub alati arvuga 9.
Vaatleme kolme juhtu:

a) kui n = 3k , siis tegur n2 jagub üheksaga;

b) kui n = 3k + 1, siis kumbki teguritest n− 1 ja n2 + n+ 1 jagub
kolmega;

c) kui n = 3k − 1, siis kumbki teguritest n+ 1 ja n2 − n+ 1 jagub
kolmega.

Vaatleme nüüd arvu N jaguvust arvuga 8. Kui n on paaritu, siis
kahe järjestikuse paarisarvu korrutis (n− 1)(n+ 1) jagub kaheksaga.

Kui n jagub neljaga, siis tegur n2 jagub kaheksaga. Kui n on neljaga
mittejaguv paarisarv, siis ainus paarisarvuline tegur n2 jagub neljaga,
kuid ei jagu kaheksaga.

2. Lahendus 1. Olgu 6 ABD = α , 6 DAC = β ja 6 CAB = γ , siis
α+β = 90◦ . Olgu O rööpküliku ABCD diagonaalide lõikepunkt (vt.

joonist 3). Siinusteoreemist kolmnurgas AOB saame
|AO|

sinα
=
|BO|

sin γ
,

millest |BO| sinα = |AO| sin γ . Et rööpküliku diagonaalid poolitavad
teineteise, siis |BO| = |DO| . Samuti paneme tähele, et

sinα = sin(90◦ − β) = cosβ .

Seetõttu saame

|DO| cosβ = |AO| sin γ . (1)

Et

6 AOD = 180◦ − 6 AOB = α+ γ ,

siis

6 ADO = 180◦ − β − (α+ γ) = 90◦ − γ .

Siinusteoreemist kolmnurgas AOD saame nüüd võrduse

|AO|

sin(90◦ − γ)
=
|DO|

sinβ
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ehk

|AO| sinβ = |DO| cos γ . (2)

Korrutades võrduste (1) ja (2) vastavad pooled, saame

|AO| · |DO| · sinβ cosβ = |AO| · |DO| · sin γ cos γ ,

millest sin(2β) = sin(2γ) . Seega β = γ (sel juhul on ABCD ilmselt
romb) või β + γ = 90◦ (s.t. ABCD on ristkülik).

Lahendus 2. Näitame kõigepealt samuti nagu eelmises lahenduses, et
kehtivad võrdused (1) ja (2). Tõstame nende võrduste mõlemad poo-
led ruutu:

|DO|2 · cos2 β = |AO|2 − |AO|2 · cos2 γ

ning

|AO|2 − |AO|2 · cos2 β = |DO|2 · cos2 γ .

Liites saadud võrdused, saame

(|DO|2 − |AO|2) · cos2 β = (|DO|2 − |AO|2) · cos2 γ

ehk

(|DO|2 − |AO|2) · (cos2 β − cos2 γ) = 0

ning seega |DO| = |AO| või cos2 β = cos2 γ . Esimesel juhul on
ABCD ristkülik (sest selle diagonaalid on võrdse pikkusega). Teisel
juhul saame tingimuste 0◦ < β, γ < 180◦ ja β + γ < 180◦ tõttu ainsa
võimalusena cosβ = cos γ ja β = γ , s.t. ABCD on romb.

Lahendus 3. Olgu |AB|= |CD|=a , |AD|= |BC|=b ning 6 ABD=α ,
6 DAC = 6 ACB = β , 6 CAB = γ ja 6 DBC = 6 BDA = δ (vt.
joonist 3).

Eelduse kohaselt α + β = 90◦ . Kuna 6 A + 6 B = 180◦ , siis pean
olema ka γ + δ = 90◦ . Kasutades siinusteoreemi kolmnurgas ABC ,

saame
a

b
=

sinβ

sin γ
. Kasutades siinusteoreemi kolmnurgas ABD , saame
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a

b
=

sin δ

sinα
=

cos γ

cosβ
. Nendest seostest järeldame, et

sinβ

sin γ
=

a

b
=

cos γ

cosβ

ning seega sin 2β = sin 2γ .

Et ilmselt 0◦ < 2β, 2γ < 360◦ ja 2β + 2γ < 360◦ , siis saame kaks
võimalikku lahendit: β = γ ja β = 90◦−γ . Esimesel juhul on rööpkü-
liku ABCD diagonaalid risti ja tegemist on rombiga, teisel juhul aga
on selle nurgad suurusega 90◦ ja tegemist on ristkülikuga.

α

β
γ

D A

BC

O

Joonis 3

z

zk

Joonis 4

δ

a

b

b

a

3. Vastus: Paarituarvulise n korral võidab Mari, paarisarvulise n korral
Peeter.

Lahendus 1. Värvime mängulaua ruudud malekorras mustaks ja val-
geks ning paneme tähele, et käigu sooritamisel liigub nupp alati mus-
talt ruudult valgele või vastupidi. Et paarituarvulise n korral on Peetri
ja Mari nupud mängu algul kõik sama värvi ruutudel, siis on ka Peetri
iga käigu järel kõik nupud sama värvi ruutudel ning Peetri nupud ei
saa Mari nupu liikumist mingil viisil takistada. Niisiis saab Mari män-
gu võita, liikudes oma nupuga otsejoones ülemisele horisontaalreale.

Olgu nüüd n paarisarv. Veendume kõigepealt, et Peetril on võimalik
Mari mistahes vastumängu korral saavutada seis, kus Peetri käigu jä-
rel paikneb üks tema nupp Mari nupuga samas vertikaalreas sellest
ülalpool ja teine Mari nupuga samal horisontaalreas sellest paremal
(vt. joonist 4) — selleks piisab Peetril liikuda ühe nupuga parempool-
set vertikaalrida mööda allapoole, teisega aga teha algul samm teisele

6



vertikaalreale ja edaspidi käia nii, et see nupp oleks Peetri iga käigu
järel Mari nupuga samal vertikaalil. Nimetame saavutatud seisu piira-

misseisuks ning Mari nupuga samal horisontaalreal Peetri nupust va-
sakul ning ja samal vertikaalreal Peetri nupust allpool olevate ruutude
(joonisel 4 on need ruudud viirutatud) koguarvu piiramisseisu karakte-

ristikuks. Edasi võib Peeter kasutada järgmist taktikat: kui Mari teeb
käigu mõne Peetri nupu suunas, teeb Peeter selle nupuga vastukäi-
gu Mari nupu suunas (see on võimalik, sest Mari käigu järel on kõik
nupud sama värvi ruutudel) ning teise nupuga käigu samas suunas,
milles käis Mari; kui aga Mari teeb käigu mõnest Peetri nupust ee-
male, siis teeb Peeter oma mõlema nupuga käigu samas suunas. On
lihtne näha, et mõlemal juhul saadakse tulemuseks jällegi piiramisseis
eelmisest ühe võrra väiksema karakteristikuga. Nii jõutakse lõpuks pii-
ramisseisuni karakteristikuga 1, milles Maril pole käiku. Kirjeldatud
strateegia välistab ilmselt ka võimaluse, et Peetri nuppude asend laual
mängu jooksul korduks.

Lahendus 2. Olgu n paarisarv ja mängigu Peeter järgmise strateegia
kohaselt. Oma esimesel käigul käigu Peeter ühega nuppudest vasakule
ja teisega allapoole; seejärel Peetri nuppudest moodustuvat kujundit
nimetame kahvliks. Edaspidi liigutagu Peeter igal oma käigul kahvlit
vasakule või allapoole (mõlemat nuppu ühes ja samas suunas) vas-
tavalt sellele, kas Mari nupp asub kahvlit läbivast diagonaalist ülal-
või allpool (see on mängulaua diagonaal, mis läbib kahvlit sisaldava
2 × 2-ruudu neid välju, millel Peetri nuppe ei ole; mängulaua male-
korras värvimisest ja n paarisarvulisusest järeldame kergesti, et Mari
nupp ei asu Peetri käigul olles kunagi sellel diagonaalil). Näitame, et
kirjeldatud strateegia on võitev. Selleks paneme tähele, et niiviisi män-
gides tekib Peetri mingi käigu järel seis, kus Mari nupp asub täpselt
kahvlit läbival diagonaalil. Tõepoolest, algul asub Mari nupp kahvlit
läbivast diagonaalist allpool ja Peeter nihutab seega kahvlit niikaua
ainult allapoole, kui Mari nupp pole seda läbivast diagonaalist üles-
poole sattunud. Hiljemalt siis, kui Peetri üks nupp jõuab alumisele
reale, peab Mari nupp aga olema kahvlit läbival diagonaalil või sellest
ülalpool, kusjuures ülespoole saab ta esmakordselt jõuda ainult kahvlit
läbivalt diagonaalilt. On ka selge, et kui Mari nupp on mängu käigus
esimest korda kahvlit läbival diagonaalil, on ta selle kahvlist vasakule
alla jäävas osas, kuna vastasel korral oleks ta pidanud kahvli parem-
poolsest nupust üle astuma, mis ei ole mängureeglitega lubatud. Nüüd
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jääb veel veenduda, et kui Mari nupp on peale Peetri mingit käiku
kahvlit läbival diagonaalil kahvlist all vasakul, kordub sama olukord
kindlasti ka Peetri järgmise käigu järel — selleks tuleb vaadata läbi 4
juhtu vastavalt Mari käigu võimalikele suundadele. Kuna Peetri kah-
vel liigub ainult vasakule või allapoole, jõuab ta lõpuks mängulaua
vasakusse alumisse nurka. Kuna Mari nupp asetseb siis kahvlit läbival
diagonaalil kahvlist all vasakul, asub ta järelikult mängulaua alumises
vasakus nurgas, mis tähendab, et Mari on kaotanud. Et Peetri kumbki
nupp ei asu mängu käigus korduvalt ühel ja samal väljal, ei teki ka
seisukordusi.

Lahendus 3. Olgu n paarisarv ja mängigu Peeter järgmise strateegia
kohaselt. Esimesel käigul moodustagu ta oma nuppudest kahvli na-
gu eelmiseski strateegias, edaspidi aga liigutagu seda kahvlit allapoo-
le, vasakule või paremale vastavalt sellele, kas Mari nupp asub mõne
Peetri nupuga samal vertikaalil, mõlemast Peetri nupust vasakul või
mõlemast Peetri nupust paremal. Näitame, et see strateegia on võitev.
Lihtsa induktsiooniga käikude arvu järgi veendume, et Peetri iga käi-
gu järel asub Mari nupp samal vertikaalil ühega Peetri nuppudest —
järelikult ei jõua Mari nupp Peetri nuppudest kunagi ülespoole, mis
välistab Mari võidu. Jääb veel näidata, et ükski seis mängu jooksul ei
kordu. Oletame vastuväiteliselt, et mingi seis kordub. Siis Peeter ei käi
selle seisu kahe esinemise vahel ühtegi korda allapoole (vastasel juhul
ei saaks ta oma strateegia kohaselt enam käia ülespoole tagasi ja seis
ei korduks), seega ei käi ka Mari selle aja jooksul ühtegi korda üles-
ega allapoole (sest sellisele käigule peaks Peeter oma strateegia jär-
gi vastama käiguga allapoole). Seega Mari käib selle aja jooksul vaid
paremale ja vasakule ning järelikult leidub käik, mille ta teeb oma eel-
mise käiguga vastassuunas. Sellega satub aga Mari nupp ilmselt ühele
vertikaalile mingi Peetri nupuga ning Peeter peaks käima seejärel al-
lapoole — vastuolu.

Lahendus 4. Nimetame seisu, kus Mari käigul olles Peetri mingi nupp
asub Mari nupuga samal vertikaalil Mari nupust ülalpool ning nende
nuppude vahele jääb 2i tühja välja, i. järku opositsiooniks. Tõestame
järgmise abitulemuse.

Lemma: Olgu Peetril üksainus nupp ja olgu algseisuks mingi i. järku

opositsioon. Siis Peetril on võimalik saavutada 0. järku opositsioon.

Lemma tõestus. Teeme induktsiooni i järgi. Kui i = 0, on väide tri-
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viaalne. Kehtigu nüüd väide mingi i jaoks ning olgu algseisuks (i+1).
järku opositsioon. Piisab näidata, et Mari ei suuda vältida i. järku
opositsiooni tekkimist, siis oleme induktsiooni eelduse põhjal lemma
tõestanud. Tõepoolest, kui Mari käib ülespoole, käigu Peeter allapoo-
le Mari nupu suunas ja i. järku opositsioon ongi käes. Kui Mari käib
vasakule või paremale, käigu Peeter allapoole. Eeldame üldisust kit-
sendamata, et Mari käis vasakule — nüüd ei tohi Mari järgmisel käigul
käia ei üles ega paremale, sest mõlemal juhul saaks Peeter kohe teki-
tada i. järku opositsiooni. Niikaua aga, kui Mari ei tee käiku üles
ega paremale, käigu Peeter oma nupuga samas suunas kui Mari, säi-
litades sellega nuppude vahelise asendi. Varem või hiljem jõuab Mari
nupp mängulaua servani ning ta on sunnitud käima paremale või üles,
võimaldades Peetril saavutada i. järku opositsiooni. Kui Mari käib
(i+1). järku opositsioonis kohe allapoole, käib ka Peeter allapoole ja
eelnev arutlus kordub, kusjuures nupud asetsevad mängulaua alumi-
sele äärele lähemal. Sellega on lemma tõestatud.

Ülesandes kirjeldatud mängu juurde tagasi pöördudes näeme lemma
põhjal, et Peeter suudab oma mõlema nupuga ühtemoodi käies teki-

tada 0. järku opositsiooni (algseisus on tegemist
(n

2
− 1
)

. järku opo-

sitsiooniga). Kuid sellest seisust Mari kaotab, sest Peeter saab oma
nupud kahvliks seades Mari nupu otse nurka tõrjuda.

Märkus. Viimases lahenduses eeldame, et Peeter tohib oma mõlema
nupuga käia samale ruudule. Seda pole ülesande tekstis küll otsesõnu
mainitud, ent see pole ka tekstiga vastuolus, kui eeldada, et Peeter
liigutab oma mõlemat nuppu üheaegselt (mitte üksteise järel).

4. Vastus: b) parajasti siis, kui p2
> 4q .

Lahendus 1. a) Ülesandes esitatud võrratus kehtib ilmselt juhul, kui x
on võrdne mõnega arvudest c1, c2, . . . , cn . Seetõttu eeldame edaspidi,

et x 6= ci iga i = 1, 2, . . . , n korral, ning vaatleme funktsiooni
P ′(x)

P (x)
tuletist. Funktsioonide jagatise tuletise valemist saame

(

P ′(x)

P (x)

)′

=
P ′′(x)P (x)− P ′(x)P ′(x)

(P (x))
2

.
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Teiselt poolt leiame funktsioonide korrutise tuletise valemi järgi

P ′(x) = (x− c2)(x− c3) · . . . · (x− cn) + . . .+

+ (x− c1)(x− c2) · . . . · (x− cn−1) ,

millest

P ′(x)

P (x)
=

1

x− c1
+ . . .+

1

x− cn

ja

(

P ′(x)

P (x)

)′

= −
1

(x− c1)2
− . . .−

1

(x− cn)2
.

Seega on võrduse vasakul pool paiknev tuletis alati negatiivne. Et ilm-

selt ka (P (x))
2

> 0, siis saame P ′′(x)P (x) − P ′(x)P ′(x) 6 0 ehk

(P ′(x))2 > P ′′(x) · P (x) .

b) Leiame (P ′(x))2−P ′′(x)·P (x) = 2x2+2px+p2−2q . Selle ruutpolü-
noomi väärtus on mistahes x väärtuse korral mittenegatiivne parajasti
siis, kui kehtib võrratus (2p)2 − 8 · (p2 − 2q) 6 0 ehk p2

> 4q .

Lahendus 2. a) Tähistame ai = x− ci , P = a1 · a2 · . . . · an , Pi =
P

ai

ja Pij =
P

aiaj

. Kasutades tuletise leidmise reegleid, saame ülesandes

antud võrratusele anda kuju

(P1 + . . .+ Pn)
2

> P · (P12+. . .+P1n+. . .+Pn1+. . .+Pn,n−1) .

Arvestades P , Pi ja Pij tähendust näeme, et võrratuse parema poole
kõik liikmed esinevad ka vasakul. Pärast võrdsete liikmete koondamist
jääb järele võrratus

P 2
1 + . . .+ P 2

n > 0 ,

mis on ilmselt tõene.

5. Vastus: firmas on täpselt 30 töötajat.

Lahendus 1. Et kõige raskemat tööd tegev töötaja on kindlasti tõe-
rääkija ning kõige suuremat palka saav töötaja on valetaja, siis leidub
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firma töötajate hulgas nii tõerääkijaid kui ka valetajaid.

Vaatleme suurima palgaga tõerääkijat — temast suuremat palka saab
vähemalt 20 töötajat ja need kõik peavad seega olema valetajad. Tei-
salt aga saab vähima palgaga valetajast suuremat palka ülimalt 19
töötajat, mistõttu valetajate koguarv ei saa olla ka suurem kui 20.
Niisiis on firma töötajate hulgas täpselt 20 valetajat.

Vaatleme nüüd raskeima tööga valetajat — temast teeb raskemat tööd
vähemalt 10 töötajat ja need kõik peavad olema tõerääkijad. Et aga
kergeima tööga tõerääkijast teeb raskemat tööd ülimalt 9 töötajat, siis
peab firmas töötama täpselt 10 tõerääkijat. Firma töötajate koguarv
on niisiis 20 + 10 = 30.

Lahendus 2. Paneme tähele, et raskeimat tööd tegeva töötaja esimene
väide on tõene. Seega on ka tema teine väide tõene, s.t. firmas on vä-
hemalt 21 töötajat.

Järjestades firma töötajad töö raskuse järgi näeme nüüd, et tõerääkijad
on parajasti 10 raskeima töö tegijat (sest nende ja ainult nende esi-
mene väide on tõene). Järjestades töötajad palga suuruse järgi näeme
aga, et valetajad on parajasti 20 suurima palga saajat (sest nende ja
ainult nende teine väide on väär). Seega on firmas kokku 10+20 = 30
töötajat.
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