
Matemaatika lahtine võistlus

9. detsember 2007 Noorem rühm

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

1. Ants kirjutab arve järgmise reegli kohaselt. Kõigepealt kirjutab ta arvud
1, 2, 1. Seejärel kirjutab ta kasvavas järjekorras arvud kuni 3-ni ja kaha-
nevas järjekorras 1-ni tagasi, siis kasvavas järjekorras arvud kuni 4-ni ja
kahanevas järjekorras 1-ni tagasi jne:

1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, . . .

Millise arvu kirjutab Ants 2007-ndana?

2. Täisnurkses kolmnurgas ABC on K hüpotenuusi AB keskpunkt ning M

selline punkt kaatetil BC , et |B M | = 2|MC |. Tõesta, et ∠M AB = ∠MKC .

3. Mustkunstnik soovib teha järgmist trikki. Publiku seast valitakse välja üks
vabatahtlik. Mustkunstnik kirjutab tahvlile ritta n erinevat positiivset täis-
arvu, kus n on vabatahtliku vanus. Nüüd kirjutab vabatahtlik nendest ar-
vudest iga kahe kõrvutiasuva arvu vahele vasakpoolse ja parempoolse ar-
vu pöördarvude vahe. Lõpuks osutub, et kõik saadud vahed on võrdsed.
Tõesta, et mustkunstnik saab seda trikki teha iga ühest suurema täisarvu n

korral.

4. Kas leiduvad sellised positiivsed täisarvud a , b , c , d , et ad − bc > 1 ning
igaüks arvudest a , b , c , d jagub arvuga ad − bc ?

5. Ruudikuks nimetame ruutu, mis on külgede keskristsir-
getega ja diagonaalidega tükeldatud 8 võrdseks kolm-
nurgaks. Iga selline sirge jaotab ruudiku kaheks osaks,
millest kumbagi on võimalik teise suhtes pöörata ümber
sirgega ristuva ja ruudu keskpunkti läbiva telje 180◦ võr-
ra nii, et alumine pool pöördub üles. Kolmnurki on ühtekokku nelja värvi
(iga kolmnurk on mõlemalt poolt sama värvi), kusjuures iga värvi kolmnur-
ki on täpselt kaks. Tõesta, et ruudiku saab suvalisest algseisust eelkirjelda-
tud pööramistega „kokku panna“, st viia lõppseisu, kus ruudu igal küljel on
mõlemad kolmnurgad sama värvi.



Matemaatika lahtine võistlus

9. detsember 2007 Vanem rühm

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

1. Ruudustikus mõõtmetega m × n , kus m , n Ê 5, on iga ruut värvitud kas
mustaks või valgeks. Ühel sammul võime valida välja mingi horisontaalse
või vertikaalse ruutude riba, mille laius on 1 ja pikkus paaritu arv ning mis
sisaldab mõlemat värvi ruute, ning värvida selles ribas kõik ruudud seda
värvi, mida esines riba ruutude hulgas vähem. Tõesta, et selliste sammu-
dega saab muuta kõik ruudustiku ruudud ühte värvi.

2. Antud on erinevad positiivsed täisarvud a1 , a2 , . . . , an , kus n Ê 3 ja iga arv
(peale esimese ja viimase) on oma kummagi naabri harmooniline keskmi-
ne. Tõesta, et ükski antud arvudest pole väiksem kui n − 1.

Märkus. Arv x on arvude y ja z harmooniline keskmine, kui arv
1

x
on ar-

vude
1

y
ja

1

z
aritmeetiline keskmine.

3. Rööpkülikusse ABCD on joonestatud kaks ringjoont nii, et esimene ring-
joon puutub külgi AB ja AD ning teine ringjoon puutub külgi CB ja CD .
Ringjooned puutuvad teineteist väliselt punktis K . Tõesta, et punkt K asub
rööpküliku diagonaalil AC .

4. Olgu x ja y suvalised reaalarvud.

a) Kas sellest, et x + y ja x + y2 on ratsionaalarvud, järeldub, et x ja y on
ratsionaalarvud?

b) Kas sellest, et x + y , x + y2 ja x + y3 on ratsionaalarvud, järeldub, et x

ja y on ratsionaalarvud?

5. Positiivsete täisarvude jada (an) liikmed arvutatakse iga n Ê 2 korral vale-
miga

an =
VÜK(an−1, an−2)

SÜT(an−1, an−2)
.

On teada, et a560 = 560 ja a1600 = 1600. Leia kõik võimalused, milline saab
olla jada liige a2007 .
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