
Matemaatika lahtine võistlus

3. oktoober 2009 Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Leia kõik positiivsed täisarvud n , mille korral 1 + 22 + 33 + 4n on mingi

täisarvu ruut.

2. Kumeras nelinurgas ABCD , kus |AD| = |BD| = |CD|, kehtivad võrdused

∠ADB = ∠DC A ja ∠CBD = ∠B AC . Leia nelinurga nurkade suurused.

3. Köögikapis on kolm kommikotti, kõigis algul ühepalju komme. Iga kord,

kui Juku köögis käib, võtab ta kas ühest kotist kolm kommi või igast kotist

ühe kommi. Tõesta, et sõltumata sellest, kuidas Juku komme võtab, säilib

tal igal hetkel võimalus kõik kommikotid tühjaks võtta.

4. Ruutvõrrandi ax2 + bx + c = 0 kordajad a , b , c on täisarvud. Olgu x1 , x2

selle ruutvõrrandi lahendid. Koosta täisarvuliste kordajatega ruutvõrrand,

mille lahendid on arvud x3
1 ja x3

2 .

5. Neli musketäri ostsid ristkülikukujulise maatüki, makstes selle eest võrd-

selt. Nad jaotasid maatüki kahe lõikega neljaks ristkülikukujuliseks osaks,

millest iga musketär sai ühe. Seejuures osutus, et üks musketär sai niisama

palju maad kui ülejäänud kolm kokku. Tõesta, et ühe musketäri maatüki

aakrihind kujunes niisama suureks kui ülejäänud kolme musketäri maa-

tükkide aakrihinnad kokku.



Matemaatika lahtine võistlus

3. oktoober 2009 Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Kas leidub selline algarv p , et p3 + 2008 ja p3 + 2010 on samuti algarvud?

2. Korrapärase n-nurga igasse tippu on kirjutatud kas arv 0 või arv 1. Juku

jaotab n-nurga lõikumatute diagonaalidega kolmnurkadeks ning kirjutab

iga kolmnurga sisse tema tippudes olevate arvude summa. Tõesta, et Juku

saab diagonaalid valida nii, et kolmnurkadesse kirjutatud arvudest suurim

ja vähim ei erine rohkem kui 1 võrra.

3. Olgu a ja b erinevad positiivsed reaalarvud. Kumb arv on suurem, kas
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4. Ringjoon c läbib võrdhaarse kolmnurga ABC tippe A ja B ning puutub sir-

get AC . Tõesta, et ringjoon c läbib kolmnurga ABC ümberringjoone kesk-

punkti, siseringjoone keskpunkti või kõrguste lõikepunkti.

5. Antud on n Ê 2 positiivset täisarvu a1 , a2 , . . . , an , mille summa on paa-

risarv ja mis iga i = 1, 2, . . . , n korral rahuldavad tingimust ai É i . Tõesta,

et avaldises a1±a2±. . .±an saab märgid valida nii, et selle avaldise väärtus

on 0.
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