
Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Noorem rühm

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

1. Kahe positiivse arvu ruutude summa on 3 korda suurem nende arvude
korrutisest. Mitu korda on nende arvude summa ruut suurem arvude va-
he ruudust?

2. Nimetame n-nurgikuks 2n−1 ühikruudust koosnevat L-kuju-
list kujundit, mille mõlemad haarad on pikkusega n (kõrval-
oleval joonisel n = 4). Leia kõik täisarvud n Ê 2, mille korral
saab mingi täisarvuliste küljepikkustega ristküliku tükeldada
n-nurgikuteks.

3. Kas leidub neli erinevat ühest suuremat täisarvu a , b , c , d , mis rahuldavad
tingimust SÜT(a, b) = SÜT(c, d) ning mille puhul

a) ab = cd ;

b) ac = bd ?

4. Olgu M kolmnurga ABC mediaanide lõikepunkt ja D külje BC keskpunkt.
Küljega BC paralleelne ja punkti M läbiv sirge lõikab külgi AB ja AC vas-
tavalt punktides X ja Y . Sirgete XC ja MB lõikepunkt olgu Q ning sirgete
Y B ja MC lõikepunkt P . Tõesta, et kolmnurgad DPQ ja ABC on sarnased.

5. Kui palju leidub viiekohalisi naturaalarve, mille mis tahes numbri kustuta-
misel jääb järele neljakohaline 7-ga jaguv arv?



Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Vanem rühm

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

1. Kas kehtib väide, et suvaline täisarvuliste kordajatega polünoom P (x) =

= am xm + . . . + a1x + a0 , mille väärtus iga täisarvulise argumendi x korral
on kordarv, avaldub kujul P (x) = Q(x) · R(x), kus Q ja R on täisarvuliste
kordajatega polünoomid, mis pole konstantselt 1 ega −1?

2. Kolmnurga ABC ümberringjoone keskpunkt on O . Sirged AO ja BC lõiku-
vad punktis D . Olgu S selline punkt sirgel BO , et DS ∥ AB , ning T sirgete
AS ja BC lõikepunkt. Tõesta, et kui punktid O , D , S , T asuvad ühel ring-
joonel, siis kolmnurk ABC on võrdhaarne.

3. Hunt ja rebane mängivad lõpliku arvu väljadega laual järgmist mängu. Al-
guses on kõik väljad valged. Hunt võtab kuhjast ühe nupu ja asetab selle
kas valgele väljale, pärast mida ta värvib selle välja halliks ja eemaldab kõik
ülejäänud (nii oma kui ka vastase) nupud laualt, või vabale hallile väljale.
Seejärel teeb samade reeglite järgi käigu rebane, kuid tema värviks on halli
asemel punane. Edasi käiakse kordamööda ning võidab see, kes teeb vii-
mase käigu (eeldame, et kuhjas nupud otsa ei saa). Kumb võidab mõlema
mängija parima strateegia korral?

4. Tähistagu ~u , ~v , ~w ühikvektoreid tasandil.

a) Tõesta, et avaldises ±~u ±~v ± ~w saab alati märgid valida nii, et tulemu-
seks saadud vektori pikkus pole suurem kui 1.

b) Leia näide vektoritest ~u , ~v ja ~w , mille korral vektori ±~u ±~v ± ~w pikkus
on kõigi märgikombinatsioonide korral vähemalt 1.

5. Õpetaja andis igale õpilasele ühe positiivsete täisarvude kolmiku. Kõige-
pealt pidi iga õpilane jagama kolmiku teise ja kolmanda arvu nende ka-
he arvu suurima ühisteguriga, seejärel jagama tulemuseks saadud arvukol-
miku esimese ja kolmanda arvu nende suurima ühisteguriga ning lõpuks
jagama niiviisi saadud arvukolmiku esimese ja teise arvu nende suurima
ühisteguriga. Siis pidi iga õpilane korrutama tekkinud arvukolmiku arvud
ja teatama õpetajale vastuse. On teada, et õpilaste esialgsed arvukomplek-
tid erinesid üksteisest ainult arvude järjekorra poolest. Leia suurim võima-
lik õigete vastuste arv, mida õpilased võisid saada.
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