
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

3. oktoobril 1998. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Mati kirjutab tahvlile kõik positiivsed reaalarvud, mida ta teab, kok-
ku n > 3 arvu (arvud võivad tahvlil ka korduda). Kati kirjutab iga
tahvlil oleva arvu alla ülejäänud n−1 arvu aritmeetilise keskmise ning
kustutab seejärel esialgsed arvud. Nii toimib ta 1998 korda. Seejärel
märkab Kati, et tahvlil on täpselt esialgne arvukomplekt. Mitut erine-
vat positiivset reaalarvu Mati teab?
Märkus. Arvude a1, . . . , am aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse ar-

vu Am =
a1 + . . . + am

m
.

2. Tasandil valitakse erinevad punktid X ja Y . Leia selle tasandi kõik
punktid Z , mille korral kolmnurk XY Z on võrdhaarne.

3. Tõesta, et suvalise täisarvu k jaoks on järgmised väited samaväärsed
(kui on õige üks neist, siis on õige ka teine ja vastupidi):

a) leiduvad mittenegatiivsed täisarvud a ja b nii, et k = a2+b2+ab ,

b) leiduvad mittenegatiivsed täisarvud c ja d nii, et k = c2+d2−cd .

4. Leia kõik neljakohalised naturaalarvud, mille korrutamisel arvuga
9

2
saame arvu, kus numbrite järjekord on esialgsega võrreldes vastupidi-
ne.

5. Iga 10B klassi õpilane käis reedel täpselt üks kord raamatukogus. On
teada, et igast kolmest raamatukogus käinust vähemalt kaks kohtusid
seal. Tõesta, et reedel leidusid sellised kaks ajahetke, et iga õpilane oli
raamatukogus vähemalt ühel neist hetkedest.



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

3. oktoobril 1998. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Mati kirjutab tahvlile kõik positiivsed reaalarvud, mida ta teab, kokku
n > 3 arvu (arvud võivad tahvlil ka korduda). Kati kirjutab iga tahv-
lil oleva arvu alla ülejäänud n − 1 arvu geomeetrilise keskmise ning
kustutab seejärel esialgsed arvud. Nii toimib ta 1998 korda. Seejärel
märkab Kati, et tahvlil on täpselt esialgne arvukomplekt. Mitut erine-
vat positiivset reaalarvu Mati teab?
Märkus. Arvude a1, . . . , am geomeetriliseks keskmiseks nimetatakse
arvu Am = m

√
a1 · . . . · am .

2. Olgu antud täisarv a . Leia võrrandi

[x] = ax + 1

kõik reaalarvulised lahendid.
Märkus. Arvu x täisosaks [x] nimetatakse suurimat täisarvu, mis ei
ületa arvu x , näiteks [3,14] = 3, [−2,72] = −3.

3. Paberile kirjutati positiivsete täisarvudega täidetud n×m -tabel. See-
järel kirjutati tabeli iga rea järele selle rea kõigi arvude suurim ühis-
tegur ning iga veeru alla selle veeru kõigi arvude vähim ühiskordne.
Olgu a suurimate ühistegurite veeru arvude vähim ühiskordne ning b

vähimate ühiskordsete rea arvude suurim ühistegur. Tõesta, et arv b

jagub arvuga a .

4. Keeleteadlaste konverentsil oli n > 3 osavõtjat, kes valdasid ühtekokku
14 erinevat keelt. On teada, et suvalise kolme teadlase puhul leidus
keel, mida kõik kolm valdasid, kuid ei leidunud keelt, mida oleks osanud
üle poole osavõtjatest. Leia arvu n vähim võimalik väärtus.

5. Kolmnurga ABC küljel BC on võetud selline tippudest B ja C eri-
nev punkt D , et nurkade ACB ja ADB poolitajad lõikuvad küljel
AB . Olgu D′ sümmeetriline punktiga D sirge AB suhtes. Tõesta, et
punktid C , A ja D′ asuvad ühel sirgel.


