
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

16. veebruaril 2002. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Kas naturaalarvud 1 kuni 16 saab kirjutada

a) ühte ritta;

b) ringjoonele

nii, et iga kahe kõrvutiasetseva arvu summa on mingi täisarvu ruut?

2. Kas leidub täisarvuliste küljepikkustega ristkülik, mille diagonaali pik-
kuse ruut on 2002?

3. Kolmnurgas ABC on |AB| = |AC| ja 6 BAC = α . Küljel AB
võetakse punkt P 6= B ja tipust A tõmmatud kõrgusel punkt Q nii,
et |PQ| = |QC| . Leia nurga QPC suurus.

4. Arvud a1, a2, . . . , an, . . . määratakse järgmiste seostega:

a1 = 0, a2 = 1, an = 5an−1 − an−2, kui n > 2.

Milliste naturaalarvude n korral jagub arv an

a) 5-ga;

b) 15-ga?

5. Milliste naturaalarvude n korral saab ringjoonele kirjutada n reaal-
arvu nii, et need pole kõik nullid ja igaüks neist on võrdne oma kahe
naabri vahe absoluutväärtusega?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

16. veebruaril 2002. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Leia täisnurkse kolmnurga külgede pikkused a , b ja c , kui on teada, et
need on mingi geomeetrilise jada kolm järjestikust liiget ning abc = 1.

2. Tõesta, et mistahes absoluutväärtuselt erinevate reaalarvude a ja b

korral kehtib võrratus

∣

∣

∣

∣

a+ b

a− b

∣

∣

∣

∣

ab

> 1 .

3. Olgu ABCD romb, kus 6 DAB = 60◦ . Rombi külgedel AD ja DC

võetakse vastavalt punktid K ja L ning diagonaalil AC punkt M

nii, et nelinurk KDLM on rööpkülik. Tõesta, et kolmnurk BKL on
võrdkülgne.

4. Nimetame 10-kohalist naturaalarvu maagiliseks, kui see jagub arvuga
99999 ja selle kõik numbrid on erinevad. Kui palju on maagilisi 10-
kohalisi naturaalarve (eeldame, et arv ei alga numbriga 0)?

5. Kui palju saab numbritest 1, 2 ja 3 koostada erinevaid neljakohalisi
arve nii, et mistahes kahel koostatud arvul on samad numbrid ülimalt
ühes positsioonis?


