
Põhikooli matemaatika võistlus 

Lõppvõistlus reedel 19.1.2018 

OSA 1  Lahendamiseks aega 30 min.   Punkte 20 

Selles osas kalkulaatorit ei kasutata.  

Nimi:                        Klass:    Kool: 
Ülesanne 1 2 3 4 5 6 7 8 
Punktid (max) 2 2 3 3 2 3 3 2 

 
1. On antud 𝑃(𝑥)  =  𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 + 4)(2𝑥 − 1). 

a. Leida 𝑃(1). 

b. Määrata võrrandi 𝑃(𝑥)  =  0 lahendid.  

2. On teada, et 𝐴𝐵𝐶 on võrdkülgne 
kolmnurk ja et 𝐴𝐸 poolitab nurga 
𝐷𝐴𝐵. Leida 𝛽, kui 𝛼 =  20°. 

 

 

 

 

3. Kahekohalise arvu numbrite järjekorda muudetakse. Saadud arvu ja esialgse arvu erinevus on 
27. Selgitada, milline on esialgse arvu numbrite erinevus. 

4. Milline järgmistest arvudest on suurim: 148, 242, 336, 430, 524, 618, 712, 86 või 90? Põhjendada. 

5. Turniiril osaleb 22018 meeskonda. Turniiril kohtuvad võistkonnad kahekaupa ja ainult võitja 
läheb edasi. Kui palju kohtumisi tuleb läbi viia, et selgitada välja turniiri võitja? Põhjendada. 

6. Arvu nimetatakse Beprisque' arvuks, kui see on ainus täisarv mingi täisarvu ruudu ja algarvu 
vahel. Näiteks on arv 10 on Beprisque' arv, sest 9<10<11. Millised arvud vahemikust 1–100 
osutuvad Beprisque' arvudeks? 

7. Tõesta, et 𝑛  −  𝑛 jagub arvuga 8, kui 𝑛 on paaritu täisarv. 

8. On teada, et 𝐴𝐵 =  4 ja 𝐶𝐷 =  8. Paralleelsete lõikude 𝐴𝐵 ja 𝐶𝐷 vaheline kaugus on 8 ühikut. 
Leida joonisel oleva kahe kolmnurga pindalade summa. 

 
 

 
 

  



Põhikooli matemaatika võistlus 

Lõppvõistlus reedel 19.1.2018 

OSA 2  Lahendamiseks aega 30 min.  Punkte 20 

Nimi:   Selles osas kalkulaatorit ei kasutata.    

 

 

Laual on tikud, millest kaks mängijat võivad võtta kas 1 või 2 tikku. Võitjaks on see mängija, kes võtab 
laualt viimase tiku. 

Ülesanne 1 

Mõelda välja võitja strateegia juhuks, kui alustajal on laul  

a) 4; 

b) 5; 

c) Milline on teisena alustava võistleja strateegia, kui alguses on laual 6 tikku? 

Ülesanne 2 

Laual on n tikku. Kas on parem olla sellises mängus alustaja või see, kes teeb tiku(tikkude) võtmisega 
teisena oma käigu? Põhjendada. 

Ülesanne 3 

Muutke eelmise mängu reegleid nii, et mängijad võtaksid korraga 1 kuni 3 tikku. Kumma mängija 
jaoks leidub võidustrateegia, kui laual on 49 tikku? Põhjendada.  

 

Laual on tikud pikkusega 1, 2, 3, … . Kaks mängijat võtavad kordamööda tiku. Mäng lõpeb, kui kõik tikud 
on laualt võetud. Võitjal on tikkude kogupikkus suurem. 

Ülesanne 4 

Mängu alguses on 6 tikku. Mõlemad mängijad kasutavad mängides optimaalset strateegiat. Kumb 
mängija võidab ja kui palju on tema tikkude kogupikkus suurem kui teisel mängijal? 

Ülesanne 5 

Kui palju pikem on võitja tikkude kogupikkus, kui alguses on 2n tikku ning kumbki mängija kasutab 
optimaalset strateegiat? 

  

Ülesanne 1 2 3 4 5 6 7 Summa 
Punktid (max) 3 3 2 1 3 1+1+3 3 20 



Ülesanne 6 

Mängitakse eelnevalt selgitatud mängu tikkudega, aga nii, et alustaja võtab ühe tiku ning seejärel 
mängijad võtavad tikke kahekaupa. 

Kui mängijad kasutavad optimaalseimat strateegiat, siis kumb mängija võidab ja kui palju on tema 
tikkude kogupikkus suurem vastase tikkude kogupikkusest, kui alguses on tikkusid:  
a) 6;  
b) 13;  
c) 2n? 

Ülesanne 7 

Tikud on paigutatud ringjoonele võrdsete vahedega. Kaks mängijat võtavad kordamööda ühe või kaks 
kõrvuti paiknevat tikku. (Kui tikkude A ja B vahel on olnud kasvõi üks tikk, siis nad ei ole kõrvuti 
asetsevad tikud.) Mängu võitjaks on see, kes võtab viimase tiku. Kas on olemas võitmiseks strateegia, 
et saaks kindlasti võita? 

  



Põhikooli matemaatika võistlus 

Lõppvõistlus reedel 19.1.2019 

OSA 3  Lahendamiseks aega 60 min.  Punkte 30, a' 6p 

Nimi:       
 
1. Kahest arvust on üks teisest p % võrra suurem. Mitme protsendi võrra on ühe arvu ruut 

suurem teise arvu ruudust?  
[Ülikooli sisseastumiseksami ülesanne 1935. aastast] 

2. iMatemaatika professor jalutas rahulikult mööda liikuvat eskalaatorit allapoole. Kui ta jõudis 
alumisele korrusele, siis ta oli teinud 50 sammu. Kuna ta soovis asja lähemalt uurida, siis ta 
jooksis kiiresti sama eskalaatorit mööda üles, astudes igale astmele ning leidis, et tal kulus 
selleks 125 sammu. 

Oletame, et professoril kulus aeglaselt alla jalutamisele sama palju aega, kui üles 
jooksmisele. Üles joostes peaks ta võtma sama ajaga 5 astet, kui alla jalutades ühe astme.  
Mitu astet oleks nähtaval eskalaatoril, kui see seisab? 

3. Selles mängus heidetakse 4 cm läbimõõduga münti 5x5 ruuduga mängulauale. 
Laua serva pikkus on 50 cm. Mängija võidab juhul, kui münt ei puutu laual olevat 
ruudustikku või laua äärejooni. 

Kui suur on tõenäosus mündi heitmisel kaotada, kui münt on langenud 
täielikult laua sisepiirkonda. 

4. Hr Rahikainen laob ühte suuremat ruutu kasutades väiksemaid ruudukujulisi plaate. Esimesel 
korral valis Rahikainen ruudule sellised mõõtmed, et tal jäi kasutamata 38 plaati. Teisel katsel 
Rahikainen suurendas ruudu külge mingi arvu plaatide võrra, mille tõttu tal jäi puudu 50 
plaati. 
Mitu plaati oli Rahikaisel (Rahikainenil)? 

5. Tumesinise poolringjoone raadius on 9, aga helesinisel on raadius 5. 

 

a. Arvutada tumesinise ja punase ringjoone raadiuste suhe.  

b. Arvutada, kui suur osa punasest poolringist jääb väljapoole kolmnurka.  

                                                           
i Osutub, et see ülesanne on vastuoluline. Professor oli ilmselt hajameelne. 

     
     
     
     
     


