
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

16. jaanuaril 2000. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja korrektselt vormistatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvuti kasutamine ei ole lubatud.

1. Olgu m ja n sellised positiivsed täisarvud, et n on suurim täisruut,
millega arv m jagub. Tõesta, et iga täisruut, mis on arvu m jagajaks,
on ka arvu n jagajaks.

2. Leia kõik niisugused positiivsete reaalarvude nelikud (a, b, c, d) , mis
rahuldavad võrrandisüsteemi















a2 + b2 = 1
c2 + d2 = 1
ac + bd = 1
ac− bd = 0, 5

.

3. Milliste n väärtuste korral saab 6×n ruudust koosneva
ristküliku jaotada joonisel näidatud kujuga tükkideks?

4. Tasandil on antud teravnurk AOB tipuga O . Nurga sisepiirkonnas
valitakse punktid C ja D nii, et 6 AOC = 6 DOB . Punktist D kiirele
OA tõmmatud ristlõik lõikab kiirt OC punktis G ning punktist C

kiirele OB tõmmatud ristlõik lõikab kiirt OD punktis H . Tõesta, et
punktid C , D , G ja H asuvad ühel ringjoonel.

5. Ema küpsetas tähtpäevaks tordi. Selle kaunistamisega tekkis aga ras-
kusi, sest perekonnaliikmete maitse-eelistused ei langenud kokku. Isa
nõudis, et kui kaunistuste hulka kuuluvad ploomid, siis ei tohi tor-
dil olla keedist. Kui kaunistustes on keedist, ei taha poeg seal enam
pähkleid näha. Tütar arvas, et kui kaunistuses on ploome või pole
kreemi, peab seal kindlasti keedist olema. Kui puudub kreem või puu-
duvad pähklid, sooviks vanaema kaunistusse vähemalt ploome. Kas
kõiki neid nõudmisi on võimalik korraga täita? Milliseid komponente
seejuures kasutada tuleb?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

16. jaanuaril 2000. 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 kolmekohalised arvud n , mille sajaliste numbri ärajätmisel
saadav arv m on kahekohaline ning arv n + 1 jagub arvuga m .

2. Leia kõik täisarvud x , mille korral ka
√

x ja

√

x−
√

x on täisarvud.

3. On antud lõpmata palju ühelaiusi mõ-
lemast otsast lõpmatuid ribasid, mis on
jaotatud ruutudeks. Esimesel ribal vär-
vitakse mustaks iga teine ruut, teisel ri-
bal iga kolmas ruut, kolmandal ribal iga
neljas ruut jne. (vt. joonist). Kas leidub
lõplik hulk ribasid, mida saab paigutada kõrvuti üksteise alla nii, et
naaberribade ruudud on kohakuti ning tekkiva ruudustiku igas veerus
on vähemalt üks must ruut?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

4. Ruudu ABCD diagonaalid lõikuvad punktis P ning külje AB kesk-
punkt on E . Lõik ED lõikab diagonaali AC punktis F ning lõik EC

lõikab diagonaali BD punktis G . Nelinurga EFPG sisse joonesta-
takse ringjoon raadiusega r , mis puutub kõiki selle nelinurga külgi.
Tõesta, et r = |EF | − |FP | .

5. Tühja m × n tabeli (m,n > 2) iga rea järele ja iga veeru alla kirju-
tatakse mingi reaalarv nii, et ridade järele kirjutatud arvude summa
võrdub veergude alla kirjutatud arvude summaga. Tõesta, et tabeli
igasse ruutu saab kirjutada ühe arvu nii, et iga rea arvude summa
on võrdne selle rea järel seisva arvuga ja iga veeru arvude summa on
võrdne selle veeru all seisva arvuga.


