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Jaguvus

1. (a) Tõesta, et iga naturaalarvu n korral jagub arv n4040+n4038+...+n2+1
arvuga n2020 + n2019 + ... + n + 1.

(b) Kas väide jääb kehtima, kui esimesse avaldisse lisada liidetav n4042

ja teise avaldisse liidetav n2021?
(PK 2021 12. klass)

Kongruentsid

2. Leia positiivse täisarvu p2 + 239 vähim võimalik positiivsete tegurite
arv, kui on teada, et p on algarv. (PK 2021 10. klass)

3. Olgu a täisarv. Tõesta, et a2020 + 10a1010 + 1001 ei ole algarv. (LVT 2020
vanem rühm)

4. Leia kõik algarvude kolmikud (p, q, r), mille korral

2018(p2 + q2) = r2 + 1.

(LP 2018 12. klass)

Positsioonilised arvusüsteemid

5. Mitu positiivset täisarvu, milles ainsad lubatud numbrid on 0 ja 1, on
väiksemad arvust 11111100100? (LVT 2020 vanem rühm)

Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne

6. Tahvlil on arvud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben valib kaks tahvlil olevat arvu,
kustutab need ja kirjutab juurde nende kahe arvu vähima ühiskordse.
Seejärel valib Ben jälle mingid kaks tahvlil olevat arvu, kustutab need
ja kirjutab juurde nende kahe arvu suurima ühisteguri. Edasi kordab
Ben sarnaseid samme, kusjuures juurde kirjutatavateks arvudeks on
vaheldumisi kustutatud arvude vähim ühiskordne ja suurim ühistegur.
Nii jätkab Ben, kuni tahvlile jääb vaid üks arv. Leia:



(a) suurim arv, mis saab lõpuks tahvlile jääda;

(b) vähim arv, mis saab lõpuks tahvlile jääda.

(PK 2021 8. klass)

7. Tahvlile kirjutatakse üksteise alla kõigepealt kaks arvu 1 ning edasi
igale reale kahele eelmisele reale kirjutatud arvude summa. Leia 2020. ja
2021. reale kirjutatud arvude suurim ühistegur. (LVS 2020 noorem rühm)

8. Positiivsed täisarvud n, m ja k on sellised, et arv lcm(m, k) jagub ar-
vuga n ning arv lcm(n, k) jagub arvuga m. Tõesta, et

n · gcd(m, k) = m · gcd(n, k).

(LVS 2018 noorem rühm)

9. Kas leiduvad sellised täisarvud x ja y, mille korral

20
x

+
21
y

=
2021
x + y

?

(PK 2021 11. klass)

Varia

10. Nimetame huvitavateks kõiki positiivseid täisarve kujul 3 · 7k, kus k
on positiivne täisarv. Kas mingi hulga erinevate huvitavate positiivsete
täisarvude kokkuliitmisel on võimalik saada tulemuseks mõne positiivse
täisarvu ruut? (LP 2019 9. klass)


