
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

2. oktoobril 1999. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Vana legendi järgi tuleb maailma lõpp aastal, mille saame kujul
A · BCD = EDDD oleva võrduse paremast poolest (seejuures erine-
vatele tähtedele peavad vastama erinevad kümnendnumbrid). Millistel
aastatel võib saabuda maailma lõpp?

2. Leia võrrandisüsteemi
{

x3 + 3y2x = 14

y3 + 3x2y = 13

kõik reaalarvulised lahendid.

3. Vaatleme kujundit, mis on saadud kahe sama
keskpunktiga ning võrdse küljepikkusega ruu-
du ühendina. Tõesta, et selle kujundi pindala
ja ümbermõõdu suhe ei muutu ruutude pööra-
misel teineteise suhtes.

q

4. Laua ümber istub n > 3 paarikaupa erineva pikkusega päkapikku, kus-
juures iga päkapikk on kas oma mõlemast naabrist lühem või mõlemast
naabrist pikem. Leia n kõik võimalikud väärtused.

5. Leia joonisel viirutatud ala kogupindala, kui
kõik ringjooned on võrdse raadiusega R

ning välimiste ringjoonte keskpunktid jaotavad
keskmise ringjoone kuueks võrdseks osaks.
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Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

2. oktoobril 1999. 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 jäägid, mis saavad tekkida 120-ga ühistegurita arvu ruudu
jagamisel 120-ga.

2. Leia kõik hulkliikmed P (x) = anxn + an−1x
n−1 + ... + a1x + a0 (kus

n > 0 on täisarv ja a0, a1, . . . , an on reaalarvud), mis omandavad
täisarvulise väärtuse siis ja ainult siis, kui x on täisarv.

3. Tasandil on antud lõigud AB ja CD , kusjuures sirged AB ja CD

lõikuvad. Tõesta, et kõigi niisuguste punktide P hulk tasandil, mille
korral kolmnurkade ABP ja CDP pindalad on võrdsed, moodustab
kaks sirget, mis lõikuvad sirgete AB ja CD lõikepunktis.

4. Juku kutsus oma sünnipäevale paaritu arvu külalisi ja seadis nad üm-
marguse laua ümber istuma nii, et iga tüdruku mõlemad lauanaabrid
on poisid, igal poisil peale Juku on lauanaabriteks poiss ja tüdruk ning
Juku mõlemad lauanaabrid on tüdrukud. Tõesta, et

a) sünnipäevale kutsutud poiste arv jagub neljaga;

b) Juku vastas üle laua istub tüdruk.

5. Juku ja Miku mängivad 1999 × 2001 ruudust koosneval mängulaual
järgmist mängu. Jukul on üks sinine nupp ja tema käiguks on selle
nihutamine ühe ruudu võrra horisontaal- või vertikaalsuunas. Mikul on
üks kollane nupp ja tema käiguks on sellega kahe Juku käigu tegemine
üksteise järel. Mängu algul asetsevad nupud laua vastasnurgaruutudel.
Esimese käigu teeb Juku ja käiakse kordamööda. Võidab mängija, kelle
nupp oma käigu järel paikneb mängulaua keskmisel ruudul või vastase
nupuga samal ruudul. Mäng lõpeb viigiga, kui laual tekib seis, mis on
juba esinenud sama mängija käigul olles. Milline on mängu tulemus
mõlema mängija parima strateegia korral?


