
Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2011 Noorem rühm

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

1. Leia kõik neljakohalised arvud, millest ükskõik millise numbri kustutamisel
saame kolmekohalise arvu, mis on esialgse arvu tegur.

2. Õpetaja kirjutas tahvlile kaks positiivset reaalarvu, mis olid mõlemad väik-
semad kui 2. Sander arvutas välja nende arvude summa ja Kätlin nende
arvude korrutise. Kumb sai suurema vastuse?

3. Täisnurkse kolmnurga ABC kaatetile AB on joonistatud ristkülik ABEF ,
mille tipp F asub kaatetil AC . Olgu X ristküliku diagonaali AE ja kolm-
nurga hüpotenuusi BC lõikepunkt. Millises suhtes jaotab punkt X hüpo-
tenuusi BC , kui on teada, et |AC | = 3|AB | ja |AF | = 2|AB |?

4. Leia vähim värvide arv, millega saab ära värvida kõik tasandi täisarvuliste
koordinaatidega punktid nii, et ükski kaks sama värvi punkti ei asuks tei-
neteisest täpselt 5 ühiku kaugusel.

5. Matkaringi liikmed soovivad teha täistiiru ümber järve täpselt ringikujulist
marsruuti mööda. Selleks määravad nad järve kaldajoone peal kaks punk-
ti, mis asuvad teineteisest kõige kaugemal, ning asuvad teele mööda ring-
joont, mille diameetri otspunktideks on need punktid. Kas võib olla kindel,
et sõltumata järve kujust ei tule matkaringi liikmetel osa teekonda läbida
üle selle järve ujudes?



Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2011 Vanem rühm

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

1. Iga positiivse täisarvu n korral tähistagu an suurimat 2 astet, millega arv
n jagub (näiteks a2011 = 1, a2012 = 4). Tõesta, et suvaliste positiivsete täis-

arvude i ja j korral, kus i < j , on summa
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murdarv.

2. Olgu a selline reaalarv, et 0 É a É 1. Tõesta, et iga mittenegatiivse täisarvu

n korral kehtib võrratus (n + 1)a É n + an+1 .

3. Kolmnurgas ABC on tõmmatud mediaan AK . Olgu O kolmnurga ABK

ümberringjoone keskpunkt.

a) Tõesta, et kui O paikneb kolmnurga ABC mingil kesklõigul, aga ei lan-
ge kokku selle otspunktiga, siis kolmnurk ABC on täisnurkne.

b) Kas eelmise punkti väide jääb kehtima, kui punkt O võib kokku lange-
da ka kesklõigu otspunktiga?

4. Milline on vähim arv tumedaid ühikruute, mis saab jääda nähta-
vaks, kui ruudustikule mõõtmetega n×n laduda teatav hulk pare-
mal näidatud, nelja ühikruutu katvaid kujundeid (vajadusel neid
pöörates) nii, et ruudustiku iga ruut saaks kaetud vähemalt ühekordselt?

5. Õpetaja joonistas Juku vihikusse ette 3 × 3 tabeli ja kirjutas igasse lahtrisse
ühe arvu. Seejärel andis ta Jukule järgmise harjutusülesande.

1) Pööra järgmine lehekülg ja joonista uus tabel, mille esimese rea iga arv
on saadud nii, et eelmise lehekülje tabeli teise rea vastava veeru arvust
on lahutatud kolmanda rea sama veeru arv; analoogiliselt on teise ja
kolmanda rea arvud saadud eelmise lehekülje tabeli vastavalt kolman-
da ja esimese ning esimese ja teise rea arvude vahedena.

2) Pööra uuesti järgmine lehekülg ja joonista uus tabel, mille esimese vee-
ru iga arv on saadud nii, et eelmise lehekülje tabeli teise veeru vastava
rea arvust on lahutatud kolmanda veeru sama rea arv; analoogiliselt on
teise ja kolmanda veeru arvud saadud eelmise lehekülje tabeli vastavalt
kolmanda ja esimese ning esimese ja teise veeru arvude vahedena.

Korda vaheldumisi punkte 1 ja 2, kuni tekib tabel, kus kõik arvud on nullid.

Juku on hetkel lõpetanud kolmanda lehekülje ning seni veel pole tekkinud
tabelit, kus kõik arvud on nullid. Tõesta, et Juku töö ei lõpe kunagi.


