
Bratislava kaugõppekooli ülesanded teemal �1997�Ülesanded ja lahendused1. Käesolev aasta on vendadele Kurtile ja Horstile eriline � Kurti vanus on võrdne Horsti sün-niaasta numbrite summaga ja Horsti vanus on võrdne Kurti sünniaasta numbrite summaga.Mõlemad vennad on sündinud 1. jaanuaril ja Kurt on Horstist 8 aastat vanem. Kui vana onkumbki vend?Vastus: Kurt on 26-aastane ja Horst 18-aastane.Lahendus: Kurti vanuse võimalik ülempiir on 1 + 9 + 8 + 9 = 27 aastat ja Horstil järelikult19 aastat. Et Kurt on sündinud 1970. aastal või hiljem, siis Horsti vanuse alumine piir on1 + 9 + 7 + 0 = 17 aastat. Eeltoodut arvestades leiame kolm võimalikku varianti:Horsti vanus 17 18 19Horsti sünniaasta 1980 1979 1978Kurti vanus 18 26 25Tingimusega, et Kurt on Horstist 8 aastat vanem, sobib neist variantidest ainult teine. Seegaon Kurt 26-aastane ja Horst 18-aastane.2. Tõesta, et maailmas leidub seltsimatuid inimesi vähemalt samapalju kui sõltuvaid inimesi (ini-mest nimetame seltsimatuks, kui tal on vähem kui 1997 tuttavat, ning sõltuvaks, kui tema kõiktuttavad on seltsimatud).Lahendus: Olgu A kõikide seltsimatute ja B kõikide sõltuvate inimeste hulk. Tõestame nõu-tava võrratuse jBj 6 jAj asemel sellega samaväärse võrratuse jB n Aj 6 jA nBj (kus kirjutisjXj tähistab hulga X elementide arvu ning kirjutis X n Y hulka, mis sisaldab parajasti kõikneed hulga X elemendid, mis ei kuulu hulka Y ). Selleks paneme tähele, et kui inimene bkuulub hulka B nA (s.t. on sõltuv, aga mitte seltsimatu), siis tema mistahes tuttav a kuulubhulka AnB � tõepoolest, a on seltsimatu, kuna ta on sõltuva inimese b tuttav, ega saa ollasõltuv, kuna tema tuttav b ei ole seltsimatu.Olgu nüüd C kõikvõimalike järjestatud paaride (b; a) hulk, kus b ja a on omavahel tuttavadning b kuulub hulka B n A . Vastavalt eespool tõestatule on C alamhulk kõikide niisugustepaaride (b; a) hulgas D , kus b ja a on omavahel tuttavad ning a kuulub hulka A n B ,seega jCj 6 jDj . Jääb üle tähele panna, et jCj > 1997 � jB nAj (sest igal inimesel b hulgastB n A on vähemalt 1997 tuttavat, s.t. talle vastab vähemalt 1997 paari hulgas C ) ningjDj 6 1997 � jAnBj (sest igal inimesel a hulgast AnB on vähem kui 1997 tuttavat, s.t. tallevastab vähem kui 1997 paari hulgas D ; võrdus kehtib siin ainult juhul, kui hulk A n B ontühi).Märkus: Toodud lahenduses eeldame tutvusseose sümmeetrilisust, mida ülesande tekstis poleküll otsesõnu mainitud: kui b on a tuttav, siis a on ka b tuttav. Saab kergesti näidata, etilma selle eelduseta ei tarvitse ülesandes esitatud väide kehtida. Samuti eeldame, et inimest eiloeta iseenda tuttavaks � vastasel korral oleks ülesanne triviaalne, sest iga sõltuv inimene olekssiis vastavalt sõltuvuse de�nitsioonile ühtlasi ka seltsimatu.Märgime ka, et seltsimatuid ja sõltuvaid inimesi võib olla ühepalju � näiteks juhul, kui ühelgiinimesel ei ole 1997 tuttavat, on kõik inimesed ühtaegu nii seltsimatud kui ka sõltuvad.3. Leia kõik niisugused täisarvud n , mille korral arvu 1999n üleskirjutus kümnendsüsteemislõpeb numbritega 1997 (selles järjekorras, s.t. 7 on üheliste number).Vastus: arvud kujul �(4003 + 10000 k) , kus k on suvaline mittenegatiivne täisarv.



Lahendus: Kõigepealt paneme tähele, et arvud 1999 � n ja 1999 � (�n) koosnevad samadestnumbritest, seega piisab vaadelda vaid positiivseid täisarve n . Kui n on nõutava omadu-sega positiivne täisarv, siis suvaline positiivne täisarv kujul 10000 k + n on ilmselt samutiselline. Vastupidi, kui n ja m on nõutava omadustega positiivsed arvud ning n > m , siisn � m = 10000 k , kus k on mingi positiivne täisarv (sest arvud 1999 ja 10000 on ühiste-guriteta, seega arvu 1999n� 1999m jaguvusest arvuga 10000 järeldub arvu n�m jaguvusarvuga 10000 ).Leiame nüüd teguri, millega arvu 1999 korrutades saame tulemuseks 1997 -ga lõppeva arvu.Leides järgemööda otsitava arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste numbri, saameselliseks arvuks 4003 .Seega on positiivsetest täisarvudest nõutava omadusega parajasti arvud kujul 4003+ 10000 k ,kus k on suvaline mittenegatiivne täisarv.4. 1997 GreenPeace'i aktivisti tahavad sõita jalgratastel Bratislavast Moskvasse, et näidata omaprotesti tuumaenergia kasutamise vastu. Ratturite tee on 1997 km pikk, aga neil on ainult 1996jalgratast. Iga rattur käib jalgsi kiirusega 5 kilomeetrit tunnis ja sõidab jalgrattal kiirusega 20kilomeetrit tunnis.a) Kas ratturid jõuavad 100 tunniga Moskvasse?b) Kas nad võivad kohale jõuda kiiremini kui 100 tunniga?(Eeldame, et jalgrattavargaid teel ette ei tule.)Vastus: a) jah; b) ei.Lahendus: a) Nummerdame nii ratturid kui ka Bratislava-Moskva tee kilomeetrid naturaalar-vudega 1; : : : ; 1997 . Jalgrattur numbriga i toimigu järgmiselt: ta sõidab rattaga teekonnaalguspunktist i � 1 kilomeetrit, jätab jalgratta maha, käib i: kilomeetri jala, võtab siis teeäärest (i + 1): ratturi jalgratta ning sõidab sellega sihtpunkti. Muuhulgas alustab jalgratturnumbriga 1 teekonda kilomeetrise jalgsikäiguga ning numbri 1997 omanik käib jala viimasekilomeetri.Kuna jalgratta kiirus on suurem kui jalakäija kiirus, siis jõuab (i+1): sõitja i: sõitjast i: kilo-meetri lõpuks ette ja i: sõitja saab seega võtta tema jalgratta. Ülalkirjeldatud sõitmiste skeemon järelikult teostatav. Et iga rattur läbib 1996 kilomeetrit jalgrattaga ja 1 kilomeetri jala.siis kulutab ta selleks 199620 + 15 = 100 tundi, s.t. täpselt 100 tunni möödudes retke algusestjõuavad kõik matkajad korraga sihtpunkti.b) Tõestame, et kõigi ratturite sihtpunkti jõudmiseks ei piisa vähemast kui 100 tunnist. Tõepoo-lest, 1997 ratturit peavad kokku läbima 1997 � 1997 kilomeetrit, jalgratastega kaetakse sellestvahemaast aga vaid 1996 � 1997 kilomeetrit � ülejäänud 1997 kilomeetrit tuleb läbida jalgsi.Kogu grupi peale tuleb seega liikumiseks kulutada 1996 � 199720 + 19975 = 1997 � 100 tundi. Siitjäreldubki, et kõigi 1997 ratturi kohalejõudmiseks vähemast kui 100 tunnist ei piisa.5. Olgu 1997 -nurga A1 : : :A1997 pindala S . Pikendame külge A1997A1 üle tipu A1 kaks kordaja tähistame selle uue otspunkti B1 (s.t. jA1997A1j = jA1B1j ). Punktid B2; B3; : : : ; B1997konstrueerime samal viisil, pikendades vastavalt külgi A1A2 , . . . , A1996A1997 . Tõesta, et saa-dava uue 1997 -nurga B1 : : :B1997 pindala ei ületa 5S .Lahendus: Tõlgendame 1997 -nurga tippude indekseid �modulo 1997 �, s.t. A1997 = A0 ,A1998 = A1 jne. Kolmnurkade AiAi+1Bi ja Ai+1Bi+1Bi pindalad on võrdsed, sest punk-tid Ai , Ai+1 ja Bi+1 asuvad ühel sirgel ja jAiAi+1j = jAi+1Bi+1j . Ka kolmnurkadeAiAi+1Bi ja Ai�1AiAi+1 pindalad on võrdsed, sest punktid Ai�1 , Ai ja Bi asuvad ühelsirgel jAi�1Aij = jAiBij . Seega on kolmnurga AiBi+1Bi pindala iga i = 1; : : : ; 1997 korralkaks korda suurem kolmnurga Ai�1AiAi+1 pindalast.



Teiselt poolt, kolmnurkade Ai�1AiAi+1 (i = 1; : : : ; 1997) pindalade summa ei ületa 1997 -nurga A1 : : :A1997 kahekordset pindala, kuna selle 1997 -nurga ükski sisepunkt ei kuulu rohkemkui kahele vaadeldavale kolmnurgale.Siit näeme, et 1997 -nurgale A1 : : :A1997 juurdelisatud osa pindala (see osa on kolmnurkadeAiBi+1Bi , i = 1; : : : ; 1997 lõikumatu ühend) ei ületa selle 1997 -nurga neljakordset pindalaning 1997 -nurga B1 : : :B1997 kogupindala ei ületa järelikult 1997 -nurga A1 : : :A1997 viie-kordset pindala.Märkus: Lahenduses kasutasime vaikimisi 1997 -nurga A1 : : :A1997 kumerust, mida ülesandetekstis mainitud pole. Lihtne on veenduda, et ilma selle tingimuseta võib kinnine murdjoonB1B2 : : :B1997B1 osutuda iseennast lõikavaks, mistõttu 1997 -nurga B1 : : :B1997 pindalasträäkimine ei oma üheselt mõistetavat mõtet.Ülaltoodud arutlusest järeldub tegelikult (kuidas?), et n > 4 korral on mistahes kumeralen -nurgale A1 : : :An vastava n -nurga B1 : : :Bn pindala rangelt väiksem n -nurga A1 : : :Anviiekordsest pindalast, n = 4 korral aga sellega võrdne.


