
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

5. oktoobril 2002. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Seitsenurga sisenurgad on kõik nürinurgad ning nende suurused kraadides
on paarikaupa erinevad 9-ga jaguvad täisarvud. Leia selle seitsenurga kahe
suurima sisenurga suuruste summa.

2. Ringjooned keskpunktidega O1 ja O2 lõikuvad kahes punktis, millest üks
on A . Nende ringjoonte ühine puutuja puutub neid vastavalt punktides P
ja Q . On teada, et punktid O1 , A ja Q asuvad ühel sirgel ning punktid O2 ,
A ja P asuvad ühel sirgel. Tõesta, et need ringjooned on võrdse raadiusega.

3. Neljakohaline arv abcd jagub kahekohaliste arvude ab ja cd korrutisega. Leia
kõik sellise omadusega neljakohalised arvud.

4. Mari ja Jüri tellisid ümmarguse pitsa. Jüri lõikas pitsa neljaks tükiks kahe
ristuva sirgjoonelise lõikega, millest kumbki ei läbi pitsa keskpunkti. Mari
võib valida neist neljast tükist kaks, mis ei ole kõrvuti, ning Jüri saab ülejää-
nud kaks tükki. Tõesta, et kui Mari valib tüki, mis sisaldab pitsa keskpunkti,
siis saab ta kokku suurema osa pitsast kui Jüri.

5. Seinal oleva elektronkella näit koosneb neljast numbrist (võimalikud näidud
on 00:00 kuni 23:59), kusjuures numbrite kujud on sellised nagu joonisel
näidatud.

a) Kui mitmel korral ööpäevas näitab kella peegelpilt vastasseinal asuvas
peeglis samuti mingit kellaaega (numbri 1 peegelpildi loeme võrdseks
numbriga 1)?

b) Kui mitmel korral ööpäevas langeb kella peegelpildi näit kella näiduga
kokku?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

5. oktoobril 2002. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Leia kõik sellised täisarvude nelikud (a, b, c, d) , mille korral

52a · 77b · 88c · 91d = 2002 .

2. Ruumi punktist O lähtub neli kiirt nii, et iga kahe kiire vaheline nurk on α .
Leia cosα .

3. Kolm järjestikust positiivset täisarvu esituvad igaüks mingi algarvu astmena.
Leia kõik sellise omadusega täisarvude kolmikud.

4. Tasandi täisarvuliste koordinaatidega punktidest on n punkti valgeks vär-
vitud. Kui mingid punktid A ja B on valged, võime värvida valgeks ka
punktiga A punkti B suhtes sümmeetrilise punkti (igal sammul värvime ai-
nult ühe uue punkti). Millise vähima naturaalarvu n korral saab esialgsed n

punkti valida nii, et mistahes etteantud täisarvuliste koordinaatidega punkti
on võimalik lõpliku arvu selliste sammude abil valgeks värvida?

5. Valimisvõitluse käigus avaldasid K “kollast” ajalehte kompromiteerivat ma-
terjali P poliitiku kohta, kusjuures igast poliitikust kirjutati paaritus arvus
ajalehtedes ning iga ajaleht kirjutas paaritust arvust poliitikutest.

a) Tõesta, et ajalehtede arv K ja poliitikute arv P on kas mõlemad paa-
ritud või mõlemad paarisarvud.

b) Leia erinevate võimaluste koguarv selleks, millised ajalehed millistest
poliitikutest kirjutasid.


