
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

21. veebruaril 1998. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Albertil oli 16 taalrit, Brunol 10 tukatit ja Cristopheril 8 seeklit.
Pärast seda, kui igaüks neist andis kummalegi teistest kaks oma münti,
oli neist igaühe varandus väärt 270 krossi. Mitu krossi on väärt üks
seekel?

2. Olgu a , b ja c mistahes etteantud paaritud täisarvud. Tõesta, et lei-
dub selline paaritu täisarv d , mille korral a2 + b2 + c2 + d2 on mingi
täisarvu ruut.

3. Leia kõik sellised ruutfunktsioonid y = ax2 + bx + c , mille kordajad
a ,b ja c on täisarvud, a 6= 0 ning mille graafik läbib punkte (a, b) ,
(b, c) ja (c, a) (nende punktide seas võib olla ka kokkulangevaid).

4. Milliste täisarvude n > 2 korral on võimalik paigutada arvud
1, 2, . . . , 16 niiviisi 4 × 4 ruudustiku ruutudesse, et igas reas ja igas
veerus olevate arvude summa on arvu n kordne ning kõik need sum-
mad on erinevad?

5. Punktid E ja F jaotavad kumera nelinurga ABCD diagonaali BD

kolmeks võrdseks osaks, s.t. |BE| = |EF | = |FD| . Sirge AE lõikab
nelinurga külge BC punktis X ning sirge AF lõikab külge DC punk-
tis Y . Tõesta, et:

a) kui ABCD on rööpkülik, siis punktid X ja Y on vastavalt kül-
gede BC ja DC keskpunktideks;

b) kui punktid X ja Y on vastavalt nelinurga ABCD külgede BC

ja DC keskpunktideks, siis ABCD on rööpkülik.



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

21. veebruaril 1998. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Ringjooned C1 ja C2 keskpunktidega O1 ja O2 paiknevad tasandil nii,
et ringjoon C2 läbib punkti O1 . Ringjoone C1 raadiuse ja lõigu O1O2

pikkuse suhe on

√

2 +
√
3.

a) Tõesta, et ringjooned C1 ja C2 lõikuvad kahes erinevas punktis.

b) Olgu need lõikepunktid A ja B . Kui suure osa ringjoonega C1

piiratud ringist moodustab sektor AO1B ?

2. Juhan märkas, et tema poolt ostetud kauba hind ilma käibemaksuta oli
mn krooni ja käibemaks (18% kauba hinnast) m+n krooni, kusjuures
m ja n on täisarvud. Kui palju raha pidi Juhan kauba eest maksma?

3. Leia kõik reaalarvude kolmikud (a, b, c) , mille korral funktsiooni

y = ax2 + bx + c graafik läbib punkte (a, a) , (b, b) ja (c, c) .

4. Kaks õpilast mängivad n×n ruudulisel laual mängu, mille alguses on
kõik ruudud valged. Mängu jooksul teevad õpilased käike vaheldumisi,
kusjuures igal käigul võib õpilane kas

1) värvida ühe valge ruudu mustaks, või

2) kui leidub ridu või veerge, kus on valgeid ruute rohkem kui musti,
siis muuta ühes sellises reas või veerus iga ruudu värv vastupidi-
seks.

Mängu võidab õpilane, kelle käigu järel on kõik ruudud mustad. Kum-
mal mängijal on võitev strateegia?

5. Tasandil on poolring keskpunktiga O ja diameetriga AB . Kõõl CD

on paralleelne diameetriga AB ning 6 AOC = 6 DOB =
7

16
(radiaa-

ni). Kumb kahest osast, milleks see kõõl poolringi jaotab, on suurema
pindalaga?


