
Matemaatika lahtine võistlus6. veebruar 2005Noorem rühmLahendamisaega on 5 tundi.Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.Taskuarvutit kasutada ei lubata.1. Leia kõik mittenegatiivsete täisarvude kolmikud (a; b; ), mis rahuldavadvõrrandisüsteemi (a3 � b3 � 3 = 3aba2 = 2(b+ ):2. Lõpmatu ruudustiku mingil ruudul asub kuup, mis katab ruudu täpselt.Kuubi ülemine tahk on valge, ülejäänud tahud aga mustad. Ühe sammugavõib kuupi pöörata üle suvalise serva nii, et ta katab senise ruudu asemelnaaberruudu. Kas on võimalik saavutada olukord, kus kuup asub esialgselruudul, valge tahk allpool, tehes täpselta) 2004 sammu;b) 2005 sammu?3. Ruudu ABCD tipud on keskpunktideks neljale ringjoonele, mis kõik lä-bivad ruudu keskpunkti. Tõesta, et ringjoonte lõikepunktid ruudu ABCDkülgedega on korrapärase kaheksanurga tippudeks.4. Ühistegurita positiivsed täisarvud a ja b on sellised, et a+ ba� b on samutipositiivne täisarv. Tõesta, et vähemalt üks arvudest ab + 1 ja 4ab + 1 onmingi täisarvu ruut.5. Mälumängus, millest võtab osa m võistkonda, esitatakse n küsimust. Igaküsimuse õige vastuse eest saab niipalju punkte, kuipalju võistkondi vastassellele küsimusele valesti; vale vastuse eest punkte ei saa.a) Tõesta, et kui m > n > 3, siis on alati võimalik, et võistkond, kes vas-tab õigesti kõigist teistest vähem küsimusi, saab kõigist teistest rohkempunkte.b) Too näide m ja n väärtustest, mille korral on võimalik, et võistkond,kes vastab õigesti kõigist teistest rohkem küsimusi, saab kõigist teistestvähem punkte.



Matemaatika lahtine võistlus6. veebruar 2005Vanem rühmLahendamisaega on 5 tundi.Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.Taskuarvutit kasutada ei lubata.1. Leia kõik positiivsete täisarvude paarid (x; y), mis rahuldavad võrrandit7 � (x � 5) = xy:2. Ema küpsetas plaadikoogi ja lõikas selle m � n võrdseks ruudukujulisekstükiks. Juku ja Kalle mängivad järgmist mängu. Kumbki mängija sööboma käigul ära kaks kõrvutiasuvat (st ühise küljega) tükki. Käike tehaksevaheldumisi, alustab Juku. Kaotab see, kes enam käia ei saa. Kes võidabmängu, kui koogi mõõtmed ona) 3� 3;b) 2004� 2004;) 2004� 2005?3. Leia kõik funktsioonid f , mis on määratud kõigil reaalarvudel, omandavadreaalarvulisi väärtusi ning rahuldavad mis tahes reaalarvude x ja y korraltingimust f(x+ f(y)) = x+ f(f(y));kusjuures f(2004) = 2005.4. Punktist O suundub ruumi kolm kiirt, mis moodustavad paarikaupa nurgad�, � ja  , kusjuures 0 < � 6 � 6  6 180Æ . Tõesta, etsin �2 + sin �2 > sin 2 :5. 21 84 74 123Nimetame arvukolmnurka hämmastavaks, kui kõiktema elemendid on erinevad positiivsed täisarvudning iga kahe kõrvutiasuva arvu alla on kirjutatudneist suurema jagatis väiksemaga. Joonisel on kuju-tatud üks hämmastav arvukolmnurk küljepikkusega 3. Leia vähim väärtus,mille saab omandada suurim element hämmastavas arvukolmnurgas külje-pikkusega 4.


