
Bratislava kaugõppekooli ülesanded teemal �1997�Tähtaeg: 7. aprill 1997NB! Lahendusi nõutakse nüüd kindlasti inglise keeles!1. 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?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).3. Leia kõik niisugused täisarvud n , mille korral arvu 1999n üleskirjutus kümnendsüsteemislõpeb numbritega 1997 (selles järjekorras, s.t. 7 on üheliste number).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.)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 .Kui soovid osaleda Bratislava Kaugõppekooli töös, postita nende ülesannete lahendused korrektseltinglise keeles vormistatuna (iga ülesande lahendus eraldi lehel; igale lehele märgi omanimi, aadress, kool ja vanus!) hiljemalt 7. aprillil aadressil:RNDr. Jaroslav Guri£an, CSc.KAT�, MFF UK, Mlynská dolina842 15 BratislavaSlovak RepublicEuropeKoopia oma lahendustest saada kindlasti ka Täppisteaduste Kooli! Juhul, kui Sa otsustad BratislavaKaugõppekoolis mitte osaleda ja saata oma lahendused ainult Täppisteaduste Kooli, võid needvormistada ka eesti keeles.NB! Sama tähtaeg (7. aprill) kehtib ka järgmise ülesannete komplekti �Võrratused� jaoks!.Soovime Sulle tööindu ja edu!Täppisteaduste Kool.


