
Matemaatika lahtine võistlus

2. oktoober 2004

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Jalgpalli tiitlivõistluste finaalturniiridel jaotatakse võistkonnad neljaliikme-
listesse alagruppidesse. Ühes alagrupis peab iga võistkond iga ülejäänud
võistkonnaga täpselt ühe mängu. Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti ning
kaotus 0 punkti. Pärast neid nn alagrupimänge langeb alagrupist kaks võist-
konda edasisest konkurentsist välja, kaks ülejäänut aga pääseb edasi, kus-
juures suvaline edasipääsenud võistkond on kogunud vähemalt samapalju
punkte kui suvaline samast alagrupist väljalangenud võistkond.

a) Milline on vähim punktide arv, millega on võimalik edasi pääseda?

b) Milline on suurim punktide arv, millega on võimalik välja langeda?

2. Leia kõik mittenegatiivsete täisarvude paarid (m,n), mille korral

3 · 2m + 1 = n2.

3. Kolmnurgas ABC on külgede AB ja AC keskpunktid vastavalt D ja E .
Tõesta, et nurkade BDE ja CED poolitajad lõikuvad küljel BC parajasti
siis, kui külje BC pikkus on külgede AB ja AC pikkuste aritmeetiline
keskmine.

4. Olgu a, b, c ja d positiivsed reaalarvud. Tõesta, et

1 <
a

d + a + b
+

b

a + b + c
+

c

b + c + d
+

d

c + d + a
< 2.

5. Piraat Silveril on 8 ühesugust täringut, mis on märgistatud järgmisel vii-
sil: iga täringu kahele vastastahule on kummalegi kirjutatud üks silm, veel
kahele vastastahule kummalegi kaks silma ja ülejäänud kahele vastastahule
kummalegi kolm silma. Kas Silver saab nendest täringutest kokku panna
kuubi mõõtmetega 2 × 2 × 2, mille tahkude silmade arvud oleksid kuus
järjestikust täisarvu?



Matemaatika lahtine võistlus

2. oktoober 2004

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Õpetaja mõtles sellised positiivsed täisarvud a ja b, et
a

b
·
√

a2 + b2 on
täisarv.

a) Kahe-Kusti väidab, et ükskõik millised arvud need ka ei ole, kindlasti
a jagub iga algarvuga, millega b jagub. Tõesta, et tal on õigus.

b) Kahe-Kusti väidab veel, et tegelikult b 6 a, ükskõik millised need
arvud ka ei ole. Kas tal on ka seekord õigus?

2. Kaks ringjoont C1 ja C2 vastavalt keskpunktidega O1 ja O2 puutuvad väli-
selt. Puutepunktist P tõmmatakse ringjoontele ühine puutuja ning valitak-
se sellel punkt A, millest lähtuvad kiired puutuvad ringjooni C1 ja C2 vasta-
valt punktist P erinevates punktides P1 ja P2 . On teada, et ∠P1AP2 = 120◦

ning P1AP ja P2AP on teravnurgad. Kiired AP1 ja AP2 lõikavad sirget
O1O2 vastavalt punktides G1 ja G2 . Kiir AO1 lõikab ringjoont C1 teist
korda punktis H1 ; kiir AO2 lõikab ringjoont C2 teist korda punktis H2 .
Sirged G1H1 ja AP lõikuvad punktis K . Tõesta, et kui sirge G1K on ring-
joone C1 puutuja, siis sirge G2K on ringjoone C2 puutuja puutepunktiga
H2 .

3. Šeik soovib oma riigi n linna ühendada ühesuunaliste lennuliinidega nii,
et igast linnast väljuks täpselt kaks liini. Seejuures peab olema võimalik
liikuda igast linnast igasse teise linna ülimalt ühe ümberistumisega. Leia
suurim võimalik linnade arv n, mille korral see plaan on teostatav.

4. Milliste täisarvude a korral leidub kaks erinevat lõplikku positiivsete täis-
arvude järjendit i1 < i2 < . . . < ik ja j1 < j2 < . . . < jl nii, et

(ai1 + 1)(ai2 + 1) . . . (aik + 1) = (aj1 + 1)(aj2 + 1) . . . (ajl + 1) ?

5. Tasandil on antud 20 punkti, millest ükski kolmik ei asu ühel sirgel.

a) Tõesta, et leidub 4 paarikaupa ühisosata kumerat nelinurka, mille kõik
tipud asuvad antud punktides.

b) Too näide punktide paigutusest, mille korral ei leidu 5 paarikaupa ühis-
osata kumerat nelinurka, mille tipud asuvad antud punktides.

(Tipud ja küljed on samuti nelinurga osad.)


