
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

10. märtsil 2001. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Psühholoogid uurisid kaheksa katsealuse: Anne, Mari, Kaari ja Tuuli ning
Andrese, Madise, Kaarli ja Taavi omavahelist sobivust osalemiseks eksperi-
mendis, kus katsealused peavad töötama üheaegselt nelja paarina. Igas paaris
peab seejuures olema üks naine ja üks mees. Analüüsil selgus, et Andres ei
sobi töötama koos Anne ega Mariga, Madis ei sobi Mariga ning ei Kaarel ega
Taavi sobi töötama koos Kaari või Tuuliga. Mitmel erineval viisil on nende
andmete põhjal võimalik katsealused paaridesse jaotada nii, et kõik paarilised
omavahel sobiksid?

2. Kolmnurgas ABC , mille külgede pikkused on järjestikused täisarvud, on
tipust A tõmmatud mediaan risti tipust B tõmmatud nurgapoolitajaga.
Leia selle kolmnurga külgede pikkused.

3. Kooli riidehoius on 60 kappi kolmes reas.
Iga rea kapid on nummerdatud vasakult
paremale: ülemise rea kapid numbritega 1
kuni 20, keskmise rea kapid numbritega
21 kuni 40 ja alumise rea kapid numbri-
tega 41 kuni 60.
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Kadri, Liivi ja Madli kapid paiknevad nii, nagu joonisel näidatud. Seejuures
jagub neist igaühe kapi number Madli kodumaja numbriga, mis ei ole 1.

a) Millise numbriga on Madli kodumaja?
b) Milliste numbritega võivad olla tüdrukute kapid?

4. Täisarvude a , b , c ja d korral kehtib võrdus |ac + bd| = |ad + bc| = 1.
Tõesta, et |a| = |b| = 1 või |c| = |d| = 1.

5. Kumer kuusnurk pannakse kokku n tükist, millest igaüks
on võrdkülgne kolmnurk (üks võimalik näide on kujuta-
tud joonisel).

a) Tõesta, et saadava kuusnurga kõik sisenurgad on
võrdse suurusega.

b) Leia tükkide arvu n kõik võimalikud väärtused.



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

10. märtsil 2001. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Loteriipiletite seerianumbriteks on 7-kohalised täisarvud. On teada, et
võidavad ainult sellised piletid, mille seerianumbriks oleva arvu kõik seitse
numbrit on erinevad ning see arv jagub iga oma numbriga.

a) Tõesta, et kõigi võidupiletite seerianumbrid koosnevad ühtedest ja sa-
madest numbritest.

b) Leia võidupileti suurim võimalik seerianumber.

2. Nimetame kumerat kuusnurka ABCDEF igavaks, kui selles kehtib võrdus
6 A+ 6 C + 6 E = 6 B + 6 D + 6 F .

a) Kas iga kuusnurk, mille tipud paiknevad ühel ringjoonel, on igav?
b) Kas iga igava kuusnurga tipud paiknevad ühel ringjoonel?

3. Leia kõik sellised funktsioonid f(x) reaalarvude hulgast reaalarvude hulka,
mis rahuldavad iga reaalarvu x korral tingimust

f
(

2001x+ f(0)
)

= 2001x2 .

4. On teada, et mingite 0 < x, y < π korral kolmest avaldisest sin2 x + sin2 y ,
sin2(x+ y) ja 1 kaks on võrdsed ja kolmas neist kahest erineva väärtusega.

a) Milline neist kolmest avaldisest on teistest erineva väärtusega?
b) Too näide sellistest x ja y väärtustest, mille korral selline olukord aset

leiab.

5. Laual on 10 väikest karpi, mis on nummerdatud arvudega 1 kuni 10, ja
üks suur karp. Juku paneb mõnedesse (või ka kõigisse) väikestesse karpidesse
mingi arvu kuule ning seejärel hakkab kuule ümber tõstma järgmiste reeglite
kohaselt:

• igal käigul võtab Juku välja kõik kuulid ühest sellisest väikesest karbist,
kus kuulide arv on täpselt võrdne karbi numbriga n ;

• need kuulid lisab ta karpidesse numbritega 1 kuni n − 1 (igasse karpi
ühe kuuli) ning viimase ülejääva kuuli paneb suurde karpi.

Niiviisi jätkab Juku senikaua, kuni kirjeldatud reeglitele vastavat käiku ei
saa enam teha. Leia suurim kuulide koguarv väikestes karpides mängu algul,
mille korral võivad mängu lõpuks kõik kuulid olla suures karbis.


