
Bratislava kaugõppekooli ülesanded 1997/98�Matemaatiline kaaviar�Tähtaeg: 1. oktoober 1997NB! Lahendusi nõutakse kindlasti inglise keeles!1. Kokal on potis 18 liitrit kuuma teed. Ta tahab valada kahele seltskonnale 7 -liitristesse kan-nudesse kummassegi 6 liitrit teed. Kuidas saab kokk seda teha, kui tal on lisaks nimetatudnõudele kasutada veel ainult suur 4 -liitrine kulp?2. Punamütsike kirjutas paberile n täisarvu ja tahab nüüd valida neist mõned (vähemalt ühe) nii,et valitud arvude summa jaguks arvuga n . Tõesta, et Punamütsike saab soovitud valiku tehaolenemata sellest, millised arvud on paberile kirjutatud.3. Sherlock Holmes leidis paberitüki, kuhu on kirjutatud mõned n -kohalised täisarvud. Põhjaliku-mal uurimisel avastas ta, et kõik need arvud sisaldavad ainult numbreid 5 ja 8 ning mistaheskaks arvu erinevad teineteisest vähemalt 2 numbri poolest. Kui palju arve võib leitud paberi-tükil kõige rohkem olla?4. Kaelakee koosneb punastest ja sinistest helmestest. Kee tootja lubab selles teha järgmisi muu-datusi:� Lisada mistahes kahe helme vahele üks punane helmes ja muuta nende kahe helme värv(punasest siniseks või vastupidi);� Muuta mistahes punase helme naaberhelmeste värv (kui kaelakee sisaldab vähemalt kolmhelmest) ja eemaldada see punane helmes kaelakeest.Esialgne kaelakee koosneb ainult kahest punasest helmest. Kas lubatud operatsioonide abil onvõimalik saada kee, mis koosneb:a) ühest punasest ja ühest sinisest helmest;b) ühest punasest ja sajast sinisest helmest;c) ainult kahest sinisest helmest?(Märkus: punkte antakse ainult c) osa lahenduse eest.)5. �Äkki ilmusid ühikruudule mõned sirglõigud, mille pikkuste summa on 18. Igaüks neist onparalleelne mõne ruudu küljega ja nad jaotavad ruudu osadeks. Mulder arvab, et iga osa pindalaon väiksem kui 0,01. Mulle näib, et seekord ta küll eksib.�Kas agent Scullyl on õigus?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 1. oktoobril aadressil:RNDr. Jaroslav Guri£an, CSc.KAT�, MFF UK, Mlynská dolina842 15 BratislavaSlovak Republic, EuropeKoopia oma lahendustest saada kindlasti ka Täppisteaduste Kooli (pk. 060, Tartu, EE2400)! Juhul,kui Sa otsustad Bratislava Kaugõppekoolis mitte osaleda ja saata oma lahendused ainult Täppis-teaduste Kooli, võid need vormistada ka eesti või vene keeles.Soovime Sulle tööindu ja edu!Täppisteaduste Kool.


