
Matemaatika lahtine võistlus

10. detsember 2006 Noorem rühm

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

1. Isa liigub 3 sammuga edasi niisama palju kui poeg 5 sammuga, kuid selle
ajaga, mil isa teeb 6 sammu, teeb poeg 7 sammu. Algul on isa ja poeg koos,
siis hakkab poeg sirgjooneliselt isa juurest eemale astuma. Kui poeg on tei-
nud 30 sammu, hakkab isa talle järele minema. Mitme sammuga jõuab isa
pojale järele?

2. Ruudu ABCD keskpunkt on K . Punkt P valitakse nii, et P 6= K ja nurk
APB on täisnurk. Tõesta, et sirge PK poolitab sirgete AP ja BP vahelise
nurga.

3. Nimetame k -kohalist positiivset täisarvu hüperalgarvuks, kui selle kõikvõi-
malikud kõrvutiasuvatest numbritest koosnevad lõigud pikkusega 1, 2, . . . ,

k on algarvud. (Näiteks kolmekohaline arv abc on hüperalgarv, kui a , b ,

c , ab , bc ja abc on kõik algarvud.) Leia kõik hüperalgarvud.

4. Eksamil on k küsimust ning sellest võtab osa n õpilast. Õpilane kukub ek-
samil läbi, kui ta vastab õigesti vähem kui pooltele küsimustele. Nimetame
küsimust lihtsaks, kui sellele vastavad õigesti rohkem kui pooled õpilased.
Milliste positiivsete täisarvude paaride (k, n) korral on võimalik, et

a) kõik õpilased kukuvad eksamil läbi, kuigi kõik küsimused on lihtsad;

b) ükski õpilane ei kuku eksamil läbi, kuigi ükski küsimus ei ole lihtne?

5. Tõesta, et iga naturaalarvu k jaoks leidub naturaalarv n , mida saab vähe-
malt k erineval viisil avaldada teatava hulga naturaalarvude ruutude sum-
mana (liidetavate järjekorda arvestamata), kus liidetavad on kõik paarikau-
pa erinevad.



Matemaatika lahtine võistlus

10. detsember 2006 Vanem rühm

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

1. Bluetooth-seade suudab ühenduda kõigi teiste bluetooth-seadmetega, mis
ei asu temast kaugemal kui 10 meetrit. Pikonetiks nimetatakse sellist blue-

tooth-seadmetest moodustatud võrku, milles on üks ülemseade ja hulk te-
maga ühendunud alamseadmeid. Milline on suurim arv alamseadmeid,
mis saab pikonetis olla tingimusel, et kõik seadmed asuvad samal tasan-
dil ja kõik alamseadmed jäävad üksteise leviulatusest välja?

2. Kas leidub naturaalarv n > 2, mille korral mingi n järjestikuse täisarvu
ruutude summa on omakorda täisarvu ruut?

3. Ringjoonte c1 ja c2 ühised puutujad l1 ja l2 lõikuvad punktis P , kusjuu-
res mõlemal puutujal jäävad puutepunktid punktist P erinevale poole. Lä-
bi punkti T tõmmatakse ringjoonele c1 puutujad p1 ja p2 ning ringjoonele
c2 puutujad p3 ja p4 . Sirge l1 lõikepunktid sirgetega p1 , p2 , p3 ja p4 on
vastavalt A1 , B1 , C1 ja D1 , kusjuures sirgel l1 on punktide järjekord A1 ,
B1 , P , C1 , D1 . Analoogiliselt, sirge l2 lõikepunktid sirgetega p1 , p2 , p3 ja
p4 on vastavalt A2 , B2 , C2 ja D2 . Tõesta, et kui nelinurgad A1 A2D1D2 ja
B1B2C1C2 on mõlemad kõõlnelinurgad, siis ringjooned c1 ja c2 on võrdse
raadiusega.

4. Leia kõik positiivsed täisarvud n , mille korral saab n2
×n2 ruudustiku igas-

se ruutu kirjutada täpselt ühe täisarvudest 1 kuni n2 nii, et igas reas, igas

veerus ja igas ruutude plokis mõõtmetega n × n esineks iga arv 1 kuni n2

parajasti ühe korra.

5. Vaatleme kolmnurki, mille iga külje pikkuse ruut on ratsionaalarv. Kas on
õige, et iga sellise kolmnurga

a) ümberringjoone raadiuse ruut on ratsionaalarv;

b) siseringjoone raadiuse ruut on ratsionaalarv?
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