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1 Ülesandeid sellest aastast

1. (Lõppvoor 2016) Leia suurim naturaalarv n, mille korral arv 32016 − 1 jagub
arvuga 2n.

2. (Sügisene lahtine 2016) Juku püstitas matemaatikaringis järgmise hüpoteesi:
alati kui mingi kahe ühistegurita täisarvu x ja y korrutis jagub mingi kahe
ühistegurita täisarvu a ja b korrutisega, siis vähemalt üks arvudest x ja y jagub
ühega arvudest a ja b. Kas Juku hüpotees peab paika?

Öeldakse, et arvud on ühistegurita, kui SÜT(a, b) = 1

3. (Sügisene lahtine 2016) Kati ja Peeter mängivad järgmist mängu. Algul kir-
jutab Kati tahvlile mingi positiivse täisarvu a > 2016. Seejärel hakkab Peeter
tahvlile arve juurde kirjutama, lisades igal sammul sinna arvu 2016b+ 1, kus b
on suurim parajasti tahvlil olev arv. Peeter võidab, kui ta kirjutab mingil sam-
mul tahvlile arvu, mis jagub 2017-ga. Kui ta seda ei suuda, on võitnud Kati.
Kas Katil on võimalik mäng võita ja kui jah, siis milline on vähim tema poolt
kirjutatav arv a, mille korral ta mängu võidab?

4. (Talvine lahtine 2016) Olgu n positiivne täisarv. Tõesta, et mistahes n järjes-
tikuse positiivse täisarvu vähim ühiskordne jagub arvude 1, 2, ..., n väima ühis-
kordsega.

Kuitahes paljude positiivsete täisarvude vähimaks ühiskordseks nimetatakse vä-
himat positiivset täisarvu, mis jagub kõigi nende arvudega.

5. (Talvine lahtine 2016)

a) Kas mistahes etteantud sama paarsusega positiivsete täisarvude a ja b korral
saab leida sellised murdarvud x ja y, et x+ y ja ax+ by on täisarvud?

b) Sama küsimus, kui a ja b on eri paarsusega.

Murdarvuks nimetatakse arvu, mis pole täisarv. Paarsus märgib asjaolu, kas
arv jagub 2-ga. Niisiis on kaks sama paarsusega täisarvu kas mõlemad paaris
või mõlemad paaritud, kahe eri paarsusega täisarvu seas on üks paaris ja üks
paaritu.
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2 Mitmesugused ülesanded

6. (Piirkonnavoor 2008) Olgu a ja b täisarvud. Tõesta, et kui ab+1 jagub 8-ga,
siis ka a+ b jagub 8-ga.

7. (Sügisene lahtine 2009) Kas leidub selline algarv p, et p3 + 2008 ja p3 + 2010
on samuti algarvud?

8. (Lõppvoor 2012) Täisarvude a, b, c kohta on teada,et a+ b+ c jagub 6-ga ja
a2 + b2 + c2 jagub 36-ga. Kas võib kindlalt väita, et arv a3 + b3 + c3 jagub

a) 8-ga?

b) 27-ga?

9. (Kevadine lahtine 2006) Kas jadas (an) üldliikmega an = n3−(2n+1)2 leidub
liige, mis jagub 2006-ga?

10. (Lõppvoor 2002) Positiivsete täisarvude m ja n suurim ühistegur d ja vähim
ühiskordne v rahuldavad tingimust 3m + n = 3v + d. Tõesta, et arv m jagub
arvuga n.

3 Raskemaid ülesandeid

11. (BT treeningvõistlus 2012) Olgu a täisarv. Arvu 3a saab esitada kujul x2 +
2y2, kus x ja y on täisarvud. Tõesta, et arvu a saab samuti esitada sellel kujul.

12. (IMO valikvõistlus 2012) Tõesta, et iga positiivse täisarvu k korral leidub k
paarikaupa erinevat täisarvu, mille ruutude summa võrdub kuupide summaga.

13. (IMO shortlist 2010) Leia vähim positiivne täisarv n, mille jaoks leidub
hulk s1, s2, ..., sn, mis koosneb n-st erinevast positiivsest täisarvust, mille korral
kehtib võrdus

(
1− 1

s1

)(
1− 1

s2

)
...

(
1− 1

sn

)
=

(
1− 51

2010

)

14. (IMO 2007) Olgu a ja b positiivsed täisarvud. Tõesta, et kui arv (4a2 − 1)2

jagub arvuga 4ab− 1, siis a = b.
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