
Matemaatika lahtine võistlus14. detsember 2008 Noorem rühm
Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.1. Kumera nelinurga kujulise aia sisse tuleb püstitada jõulukuusk ning kinni-

tada see nelja maapinnast ühel ja samal kõrgusel jooksva nööriga aia nur-

kades olevate postide külge. Millisesse punkti tuleb jõulukuusk paigutada,

et nende nelja nööri pikkuste kogusumma oleks võimalikult väike?2. Reaalarvud a ja b on sellised, et a3
+ b3

= 3 ja a9
+ b9

= 9. Leia avaldise

a6
+ b6 väärtus.3. Aed mõõtmetega n ×n meetrit (n on positiivne täisarv) jaguneb ühe ruut-

meetri suurusteks ruudukujulisteks platsideks. Aed on piiratud taraga, mil-

les on sissepääs ja väljapääs, mis kumbki hõlmab parajasti ühe platsi külje.

Aednik istutab aia sees platside piiriks olevatest meetristest lõikudest tea-

tud arvu hekki täis nii, et moodustub labürint, kus on täpselt üks tee aia

sissepääsust väljapääsuni ning see tee läbib aia kõik platsid. Mitu meetrit

hekki istutab aednik aia sisse?4. Kolmnurgas ABC on |BC | = a ja |AC | = b . Tippu C ja külje AB keskpunkti

läbival sirgel valitakse suvaline tipust C erinev punkt D . Olgu punktist D

sirgetele AC ja BC tõmmatud ristlõikude aluspunktid vastavalt K ja L . Leia

suhe |DK | : |DL|.5. Olgu n kolmekohaline naturaalarv, mis ei sisalda numbrit 0 ega numbrit 9

ja mille esimene number ei ole 1. Arvule n lähedasteks nimetame kolme-

kohalisi arve, mis saadakse arvust n tema mingi ühe numbri vähendamisel

või suurendamisel 1 võrra. Tõesta, et arv n või mõni temale lähedane arv

jagub 7-ga.



Matemaatika lahtine võistlus14. detsember 2008 Vanem rühm
Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.1. Leia vähim positiivne täisarv c , mille jaoks leiduvad sellised positiivsed

täisarvud a ja b , et a + b = c , kusjuures korrutis abc jagub arvuga 2009.2. Ruudustikust mõõtmetega n × n , kus n Ê 2, eemaldatakse

üks nurgaruut. Tõesta, et järele jääva osa saab katta joonisel

kujutatud 3-st ja 5-st ühikruudust koosnevate nurgikutega

nii, et iga ruut on kaetud ühekordselt ja nurgikud ei ulatu üle ruudustiku

ääre.3. Leia kõik positiivsed täisarvud n , mille korral leidub täpselt 2n sellist täis-

arvupaari (a, b), kus 1 É a < b É n ja b jagub a-ga.4. a) Kolmnurga üks kõrgus on selle kolmnurga ümberringjoone puutuja-

lõik. Tõesta, et selle kolmnurga mingi nurk on suurem kui 90◦ , kuid

väiksem kui 135◦ .

b) Kolmnurga kaks kõrgust on mõlemad selle kolmnurga ümberringjoone

puutujalõigud. Leia selle kolmnurga nurkade suurused.5. Leia kõik sellised funktsioonid f positiivsete reaalarvude hulgast positiiv-

sete reaalarvude hulka, et joon y = c · f (x) on sümmeetriline sirge y = x

suhtes iga positiivse reaalarvu c korral.
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