
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. On antud 100 naturaalarvu, mille kuupide summa jagub 3-ga. Kas võib
kindlalt väita, et

a) nende arvude endi summa jagub 3-ga;

b) nende arvude ruutude summa jagub 3-ga?

2. Valevorstide planeedi aasta koosneb 2004 päevast ning selle planeedi igal
elanikul on aasta kõik päevad jagatud tõe- ja valepäevadeks: tõepäevadel
räägib ta ainult tõtt, valepäevadel ainult valetab (elaniku tõe- või valepäevade
arv võib olla ka 0). Planeedi kolmele elanikule esitati ühe aasta igal päeval
küsimus “Mitmel päeval aastas Te valetate?” Aasta esimesel päeval vastas
esimene küsitletav, et ta valetab täpselt 1 päeval aastas, teine küsitletav, et
ta valetab vähemalt 1 päeval aastas, ning kolmas, et ta valetab ülimalt 1
päeval aastas. Teisel päeval vastas esimene küsitletav, et valetab täpselt 2
päeval, teine, et vähemalt 2 päeval, ning kolmas, et ülimalt 2 päeval aastas,
jne., kuni aasta viimasel, 2004. päeval vastas esimene küsitletav, et valetab
täpselt 2004 päeval, teine, et vähemalt 2004 päeval, ning kolmas, et ülimalt
2004 päeval aastas. Mitmel päeval aastas valetab iga küsitletav tegelikult?

3. Kas leidub selline naturaalarv, mille 33. aste on 33-kohaline?

4. Ringjooned c1 ja c2 , mille keskpunktid on vastavalt O1 ja O2 , lõikuvad
punktides A ja B , kusjuures kummagi ringjoone keskpunkt asub teisest
ringjoonest väljaspool. Sirge O1A lõikab ringjoont c2 teistkordselt punk-
tis P2 ning sirge O2A lõikab ringjoont c1 teistkordselt punktis P1 . Tõesta,
et punktid O1 , O2 , P1 , P2 ja B paiknevad ühel ringjoonel.

5. Andrus, Jaak ja Priit proovisid omavahel jõudu erinevatel aladel, sealhulgas
matemaatikas ja suusatamises. Iga ala võit andis x , teine koht y ja kolmas
koht z punkti, kus x, y, z on positiivsed täisarvud ning x > y > z ; kohtade
jagamist ei esinenud. Andrus sai kõigilt aladelt kokku 20, Jaak 10 ja Priit
9 punkti. Kes sai teise koha suusatamises, kui matemaatikas sai teise koha
Andrus?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. On antud 13 positiivset täisarvu, mille summa on 2004. Kui suur võib mak-
simaalselt olla nende 13 arvu suurim ühistegur?

2. Leia kõik sellised funktsioonid f , mis on määratud positiivsetel reaalarvu-
del, omandavad reaalarvulisi väärtusi ning rahuldavad mistahes positiivsete
reaalarvude x ja y korral samasust

f(x)f(y) = f(xy) +
1

x
+

1

y
.

3. Ringjoonel on N lampi, mis on päripäeva nummerdatud arvudega 1 kuni N .
Algul ei põle ükski neist lampidest. Seejärel toimitakse arvu N iga positiivse
jagaja d jaoks (1 ja N kaasa arvatud) järgmiselt: alustades lambist 1 ja
liikudes päripäeva, muudetakse iga d -nda lambi olek, s.t. süüdatakse lamp,
kui see ei põle, või kustutatakse, kui lamp põleb, tehes seda täpselt N korda.
(Näiteks N = 6 ja d = 3 korral süüdatakse või kustutatakse järjest lambid
3, 6, 3, 6, 3, 6.)

Milliste N väärtuste korral jäävad lõpuks, kui ülalkirjeldatud protseduur on
tehtud läbi arvu N kõigi jagajate d jaoks, kõik lambid põlema?

4. Kolmnurga ABC ümberringjoonel võetakse punkt P nii, et punktist P sir-
gele AC tõmmatud ristsirge lõikab ringjoont teistkordselt mingis punktis
Q , punktist Q sirgele AB tõmmatud ristsirge lõikab ringjoont teistkordselt
mingis punktis R ning punktist R sirgele BC tõmmatud ristsirge lõikab
ringjoont teistkordselt algses punktis P . Olgu O selle ringjoone keskpunkt.
Tõesta, et 6 POC = 90◦ .

5. Ruudustikus suurusega n × n värvitakse algul mingid k ruutu roheliseks.
Edaspidi võib igal sammul värvida roheliseks ühe sellise ruudu, mille naaber-
ruutudest (s.t. temaga ühist külge omavatest ruutudest) vähemalt kaks on
juba rohelised. Millise vähima k korral on alguses värvitavad k ruutu või-
malik valida nii, et järgnevate sammudega saab kogu ruudustiku roheliseks
värvida?


