
Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Paberile kirjutatakse järjest naturaalarvud 1 kuni n. Seejärel kustutatakse
kõik 4-ga ja 9-ga lõppevad arvud ning allesjäänute vahele kirjutatakse va-
heldumisi märgid − ja +. Viimaks lisatakse iga märgi − järele avav sulg
ja avaldise lõppu vastaval arvul sulgevaid sulge:

1 − (2 + 3 − (5 + 6 − (7 + 8 − (10 + . . . )))) .

Leia kõik arvud n, mille korral selle avaldise väärtus on 13.

2. Talumees Ants pani aasta lõpus tähele, et aastaga sündis tema karjas va-
sikaid täpselt niisama palju kui kahel eelneval aastal kokku, põrsaid aga
koguni ühe võrra rohkem kui kahel eelneval aastal kokku. Ants lubas, et
sama seaduspärasuse jätkudes sünnib tema karjas mingil aastal vähemalt
kaks korda rohkem põrsaid kui vasikaid, kuigi seni on sellest eesmärgist
alati natuke puudu jäänud. Kas Antsu lubadus võib tõeks saada?

3. Rööpkülikus ABCD on M külje AB keskpunkt ja N nurga ABC poolitaja
lõikepunkt küljega CD. Tõesta, et lõigud CM ja BN on risti parajasti siis,
kui sirge AN on nurga DAB poolitaja.

4. Kas leidub naturaalarv, mille k-nda astme numbrite summa on k, kui

a) k = 2004;

b) k = 2006?

5. Kas on võimalik kirjutada 9 × 9 ruudustiku igasse ruutu
üks numbritest 1 kuni 9 nii, et kattes ükskõik millisel viisil
üheksa ruutu joonisel näidatud kujundiga, on kõigis kaetud
ruutudes erinevad numbrid?



Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Linn koosneb kahes ristuvas sihis tänavatest, mis moodustavad ruudusti-
ku ruutude küljepikkusega 1. Autovõidusõidu korraldamiseks tuleb maha
märkida ringrada, mis kulgeb mööda linna tänavaid, ei läbi ühtegi ristmik-
ku korduvalt ja pöördub täisnurga võrra igal läbitaval ristmikul. Leia kõik
naturaalarvud, mis saavad olla niisuguse ringraja pikkuseks.

2. Järeleaitamistunnis kirjutab õpetaja tahvlile täisarvuliste kordajatega ruut-
võrrandi x2 + p1x + q1 = 0 ning Juku leiab selle lahendid. Kui lahendid
ei ole mõlemad täisarvud, siis võib Juku koju minna. Kui aga mõlemad
lahendid on täisarvud, siis kirjutab õpetaja uue võrrandi x2 +p2x+ q2 = 0,
võttes kordajateks p2 ja q2 eelmise võrrandi lahendid mingis järjekorras,
ning tund jätkub kirjeldatud moel. Milliste esialgsete täisarvude p1 ja q1

korral saab õpetaja Jukut lõpmata kaua järeleaitamistunnis hoida?

3. Teravnurkse kolmnurga ABC külgedel BC , CA ja AB on valitud vastavalt
punktid A1 , B1 ja C1 . On teada, et ABA1B1 , BCB1C1 ja CAC1A1 on
kõõlnelinurgad. Tõesta, et nende nelinurkade ümberringjoonte keskpunktid
asuvad kolmnurga ABC külgedel.

4. Martin mõtles välja järgmise algoritmi. Antud on kaks taandumatut murdu
s1

t1
ja

s2

t2
, mille lugejad ja nimetajad on positiivsed täisarvud. Jagame ar-

vud s1 ja s2 nende suurima ühisteguriga c, saades vastavalt arvud a1 ja a2 .
Analoogiliselt jagame arvud t1 ja t2 nende arvude suurima ühisteguriga d,

saades vastavalt b1 ja b2 . Seejärel moodustame murru
a1b2 + a2b1

t1b2

, taan-

dame selle ning suurendame tulemuse lugejat c korda. Martin väidab, et
see algoritm leiab alati esialgsete murdude summa taandumatu murruna.
Kas tal on õigus?

5. Tahvlile on kirjutatud m ühesugust positiivset täisarvu n. Kaks mängijat,
A ja B , mängivad järgmist mängu. Käigul olev mängija valib tahvlil olevate
arvude seast ühe nullist erineva arvu. Kui valitud arv on vähim positiivne
arv tahvlil, siis kirjutab mängija selle arvu asemele ühe võrra väiksema arvu,
vastasel korral aga kirjutab tema asemele vähima tahvlil oleva positiivse ar-
vu. Võidab see, kelle käigu järel jäävad tahvlile ainult nullid. Käike tehakse
kordamööda, alustab A. Kumb võidab parima mängustrateegia korral?


