
Matemaatika lahtine võistlus

4. oktoober 2008 Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Mustkunstnik valib välja kolm pealtvaatajat ja küsib neist igaühe käest ühe

suvalise numbri ühest üheksani. Seejärel kirjutab ta tahvlile kõik erinevad

kolmekohalised arvud, mille võib saada nende kolme numbri kirjapanekul

mingis järjekorras, ning liidab kirjutatud arvud kokku. Näita, et tulemuseks

saab ta arvu, mis jagub 37-ga.

2. Ruudukujulisel maatükil on kolm erineva suuruse-

ga ruudukujulise põhiplaaniga kaubanduskeskust,

mis on paigutatud joonisel näidatud viisil (tähis-

tatud viirutatult, mõõtmeid pole teada). Iga kau-

banduskeskuse all on kahekorruseline siseparkla

ning kaubanduskeskuste kõrval asub kaks ühekor-

ruselist avaparklat (tähistatud halliga). Kumba liiki

parklates on rohkem parkimispinda?

3. Teravnurkse kolmnurga ABC tippudest A ja B tõmmatud kõrguste alus-

punktid on vastavalt K ja L . Tõesta, et kui |BK | = |K L|, siis kolmnurk ABC

on võrdhaarne.

4. On antud 4 × 4 ruudustik, mille igasse ruutu saab paigutada ülimalt ühe

tärni. Milline on vähim arv tärne, mida saab paigutada ruutudesse selliselt,

et kui eemaldada mistahes kahe rea ja mistahes kahe veeru tärnid, siis jääb

ruudustikku vähemalt üks tärn alles?

5. a) Leia suurim selline positiivne täisarv n , mille korral arv 2008! jagub ar-

vuga 2008n .

b) Leia vähim selline positiivne täisarv n , mille korral arv n
2008 jagub ar-

vuga 2008n .

Märkus: kirjutis m! tähistab korrutist 1 · 2 · . . . · m , kus korrutatakse kõik

naturaalarvud 1-st m-ni.



Matemaatika lahtine võistlus

4. oktoober 2008 Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Arvutiprogramm liidab järjest arve
1

1!
,

1

2!
,

1

3!
jne (st liidab iga järgmise ar-

vu kõigi eelmiste summale) ja esitab iga vahesumma taandumatu murru

kujul. Tõesta, et iga positiivse täisarvu k jaoks leidub saadavate murdude

seas niisugune, mille nimetaja jagub vähemalt k erineva algarvuga.

Märkus: kirjutis m! tähistab korrutist 1 · 2 · . . . · m .

2. Avaldises (x
4
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2
+x+2)2008 viiakse astendamine läbi ja koondatakse

sarnased liikmed. Tõesta, et vähemalt üks saadava hulkliikme kordajatest

on negatiivne.

3. Kolmnurga igale küljele kui diameetrile on joonestatud ring. Tõesta, et lei-

dub punkt, mis asub kõigi kolme ringi sisepiirkonnas.

4. Korrapärase n-nurga A1 A2 . . . An tipus A1 on algul kolm sipelgat. Iga

minuti järel liiguvad mingid kaks sipelgat üheaegselt n-nurga tipust, kus

kumbki parajasti on, ühe tipu võrra erinevates suundades (st üks päripäe-

va, teine vastupäeva), kolmas sipelgas püsib samal ajal paigal. Milliste ar-

vude n korral võib juhtuda, et mingi aja möödudes saavad kõik kolm sipel-

gat taas kokku mõnes tipus Ak , kus k 6= 1?

5. Olgu kolmnurga ABC küljel BC valitud suvaline punkt D . Olgu kolm-

nurkade ABC , ABD ja ACD siseringjoonte raadiused vastavalt r1 , r2 ja

r3 . Tõesta, et r1 < r2 + r3 .
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