
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 2003. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Numbritest 1 kuni 9 koostatakse kolm kolmekohalist naturaalarvu, kasuta-
des iga numbrit täpselt üks kord. Tõesta või lükka ümber järgmised väited.

a) Nende kolme arvu summa jagub kindlasti 9-ga.

b) Nende kolme arvu korrutis jagub kindlasti 9-ga.

2. Ringjoonele raadiusega 1 tõmmatakse diameeter AB . Sirged s ja t puutuvad
ringjoont vastavalt punktides A ja B . Sirgel s valitakse punkt P ja sirgel
t punkt Q nii, et sirge PQ puutub antud ringjoont. Leia nelinurga APQB

pindala vähim võimalik väärtus.

3. Tenniseturniirist osavõtjate seas on paremakäelisi kaks korda niipalju kui
vasakukäelisi. Iga turniirist osavõtja mängib igaühega ülejäänutest ühe korra,
kusjuures ükski kohtumine ei jää viiki ning paremakäeliste ja vasakukäeliste
mängijate võitude koguarvud suhtuvad nagu 4 : 3. Leia turniirist osavõtjate
vähim võimalik arv.

4. Leia kõik positiivsete täisarvude paarid (m,n) , m 6 n , mille korral ristkü-
likut mõõtmetega m × n ei saa tükeldada ristkülikuteks mõõtmetega 2 × 5
ja 1× 3.

5. Arv 100 esitatakse positiivsete täisarvude summana (liidetavate hulgas võib
olla ka võrdseid). Leia kõigi liidetavate korrutise suurim võimalik väärtus.



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 2003. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Ruudulisele mängulauale mõõtmetega 6×9 asetatakse mõned nupud (ühelegi
ruudule ei panda rohkem kui üht nuppu).
a) Kas on võimalik nupud paigutada nii, et igas 4× 4 ruudus oleks erinev

arv nuppe?
b) Kas on võimalik nupud paigutada nii, igas 5×5 ruudus oleks erinev arv

nuppe?

2. Olgu R+ kõigi positiivsete reaalarvude hulk. Leia kõik funktsioonid
f : R+ → R+ , mille jaoks iga x, y korral hulgast R+ kehtib võrdus

y2 · f(x) = f

(

x

y

)

.

3. Hulknurka nimetatakse kumeraks, kui ta paikneb iga oma küljega määratud
sirgest tervenisti ühel pool.

a) Kas leidub selline kumer nelinurk ABCD , mis rahuldab järgmist kolme
tingimust:
(1) ABCD ei ole kõõlnelinurk;
(2) küljed AB , BC , CD ja DA on paarikaupa erineva pikkusega;
(3) kolmnurkade ABC , ADC , BAD ja BCD ümberringjoonte raadiused

on võrdsed?

b) Kas leidub selline mittekumer nelinurk ABCD , mis rahuldab tingimusi
(1)–(3)?

4. Leia kõik positiivsed täisarvud n , mille korral avaldise
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väärtus on täisarv. (Kirjutis k! tähistab korrutist 1 · 2 · . . . · (k−1) · k .)

5. Leia vähim niisugune reaalarv, mis on kahe erineva täisarvuliste küljepikkus-
tega kolmnurga pindalaks.


