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Induktsioon

1. Tõesta, et kui ruudustikust suurusega 2n × 2n on eemaldatud üks ruut, siis on ülejäänud ala võimalik katta
kolmeruuduliste L-kujuliste tükkidega nõnda, et tükid ei kattu omavahel ja katavad täpselt kogu ala.

2. Tõesta, et kumera n-nurga sisenurkade summa Sn avaldub valemiga Sn = (n− 2) · 180◦.

3. Tõesta, et kõigi mittenegatiivsete täisarvude n jaoks kehtib valem 0 + 1 + 2 + · · ·+ n = n(n+1)
2 .

4. Tõesta, et kõigi mittenegatiivsete täisarvude n jaoks kehtib valem 03 + 13 + · · ·+ n3 = (0 + 1 + · · ·+ n)2.

5. Tõesta, et seitsme järjestikuse naturaalarvu kuupide summa ei saa olla algarv.

6. (Reimo Palmi materjalidest) Tõesta, et arv 22
n

+ 1 lõppeb 7-ga iga n > 1 jaoks.

7. (Reimo Palmi materjalidest) Linnas elab n vanahärrat, kusjuures n ≥ 4. Kõigil neil on telefon. Ühel päeval samal
ajal saab igaüks neist teada mingi uudise. Tõesta, et on võimalik organiseerida telefonikõned sedasi, et pärast
2n− 4 kõnet teab iga vanahärra iga teise vanahärra uudist.

Tugev induktsioon

1. Induktiariigis on ainult kahe eri väärtusega münte: 3 rahaühikut ja 5 rahaühikut. Tõesta, et nende müntidega
on võimalik maksta igat rahasummat S, kui S on 8 või suurem.

2. Olgu meil reaalarv x, mille puhul on teada, et x+ 1
x on täisarv. Tõesta, et xn + 1

xn on täisarv kõigi positiivsete
täisarvude n jaoks.

3. Tõesta, et iga ruutu on võimalik jagada n väiksemaks ruuduks, kus n > 5. (Väiksemad ruudud ei pea kõik olema
sama suurusega.)

4. Fibonacci arvud on de�neeritud kui F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn−1+Fn−2. Tõesta, et kõigi n ≥ 2 korral Fn ≥ φn−2,
kus φ = 1+

√
5

2 .

Vihje. Tõesta kõigepealt, et φ+ 1 = φ2.

Induktsioon üle struktuuri

1. Riigis on n linna, kusjuures igast linnast on võimalik (läbi mingi hulga teiste linnade) liikuda igasse teise linna
ja igast linnast igasse teise linna liikumiseks on täpselt üks variant (ei leidu mitut erinevat teekonda). Tõesta, et
kui loeme kokku kõik teed selles riigis, mis ühendavad kaht naaberlinna, siis on neid täpselt n− 1.

2. Olgu m,n ∈ Z, m 6= 0 ja n 6= 0. De�neerime hulga Lm,n kui järgmise täisarvude hulga:

• hulka Lm,n kuuluvad arud m ja n;

• kui mingid arvud j ja k kuuluvad hulka Lm,n, siis kuulub sinna ka arv j + k;

• kui mingi arv j kuulub hulka Lm,n, siis kuulub sinna ka arv −j.

Tõesta järgmised väited.

(a) Tõesta, et iga m ja n ühistegur jagab ka igat arvu hulgas Lm,n.

(b) Tõesta, et kui hulgas Lm,n on mingi arv j, siis on seal ka kõik arvu j kordsed.

(c) Tõesta, et kui mingid arvud j ja k kuuluvad hulka Lm,n ja k 6= 0, siis kuulub hulka Lm,n ka jääk, mis on
saadud j jagamisel k-ga.
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Veel ülesandeid

1. Tõesta, et
(
1− 1

22

) (
1− 1

32

)
. . .
(
1− 1

n2

)
= n+1

2n .

2. Tõesta, et 1 + 1
4 + 1

9 + · · ·+ 1
n2 ≤ 2− 1

n .

3. (Reimo Palmi materjalidest) Ringmaanteel, mille pikkus on 100 km, seisab n autot. Neil on ühtekokku nii palju
bensiini, et katta 101 km. Tõesta, et leidub üks auto, mis, alustades oma bensiiniga ja kogudes teel bensiini
ülejäänud autodelt, võib läbida täisringi. (Bensiini tohib võtta ainult siis, kui autod on kõrvuti; autot lükata ei
tohi.)

4. Olgu meil tasandil ristkülik, mis moodustub kahest horisontaalsest ja kahest vertikaalsest sirglõigust. Selle rist-
küliku sisse on tõmmatud veel mingi hulk sirglõike, millest igaüks on horisontaalne või vertikaalne ja millest
ükski kaks ei asu samal sirgel. Loeme kokku kõikide sirglõikude arvu, mis asuvad selle ristküliku sees - olgu neid
N . Loeme kokku ka kõikide punktide arvu, kus kaks ristküliku sees olevat sirglõiku ristuvad kas omavahel või
kus üks ristküliku sees olev sirglõik lõikub ristküliku servaga - olgu neid K. (Kui ühe sirglõiku otspunkt asub
teise peal, siis loeme ka selle ristumiseks.) Viimaseks loeme kokku, mitmeks erinevaks alaks jaotavad sirglõigud
ristküliku - olgu see L. Tõesta, et K −N + 1 = L.

5. (Titu lemma) Tõesta induktsiooniga, et iga n ≥ 1 puhul kõigi positiivsete reaalarvude a1, a2, . . . , an ja b1, b2, . . . , bn
jaoks kehtib võrratus

a21
b1

+
a22
b2

+ · · ·+ a2n
bn
≥ (a1 + a2 + · · ·+ an)

2

b1 + b2 + · · ·+ bn

6. (LVT 2018, vanem rühm, ül 2) Kehalise kasvatuse õpetaja rivistas õpilased nii, et rivi igast kolmest järjestikusest
õpilasest esimene on pikkuse poolest teise ja kolmanda vahel. Pärast käsku igal teisel õpilasel ette astuda tekib
kaks rivi. Tõesta, et mõlemad rivid on pikkuse järgi järjestatud.

7. (LPV 2014, 10. klass, ül 1) Olgu a ja n positiivsed täisarvud. Tõesta, et⌊a
n

⌋
+

⌊
a+ 1

n

⌋
+ · · ·+

⌊
a+ n− 1

n

⌋
= a.

Märkus. Iga reaalarvu x korral tähistab bxc arvu x täisosa, st suurimat täisarvu, mis ei ületa arvu x.

8. (LPV 2010, 11. klass, ül 4) Tõesta, et suvalise naturaalarvu k korral on kolmest ühikruudust koosnevate nurgi-
kutega võimalik täpselt katta nurgikutega sarnane, aga k korda suuremate küljepikkustega kujund.

9. (LPV 2007, 11. klass, ül 5) Tasandile on paigutatud teatud arv ringe raadiusega 2. Tõesta, et nende ringidega
kaetud ala kogupindala on arvuliselt vähemalt niisama suur kui seda piiravate kaarte kogupikkus.

10. (LPV 2015, 12. klass, ül 4) Olgu x0, x1, . . . , xn−1 sellised erinevad reaalarvud, et 0 < |x0| ≤ · · · ≤ |xn−1|. Tõesta,
et hulga {x0, x1, . . . , xn−1} kõigi alamhulkade elementide summad on mingi aritmeetilise jada 2n järjestikust liiget
mingis järjestuses parajasti siis, kui arvud |x0|, |x1|, . . . , |xn−1 suhtuvad nagu 20, 21, . . . , 2n−1.

Märkus. Üheelemendilise hulga elementide summa on selle hulga ainus element; tühja hulga elementide summaks
loetakse 0.

Rahvusvahelise olümpiaadi taseme ülesandeid

1. (IMO 2019 SL C1) Täisarvude jada a0, a1, a2, . . . (mitte tingimata erinevate liikmetega) rahuldab järgmisi
tingimusi:

(a) iga täisarvu k ≥ 0 korral 0 ≤ ak ≤ k;
(b) iga täisarvu k ≥ 0 korral

(
k
A0

)
+
(
k
a1

)
+ · · ·+

(
k
ak

)
= 2k.

Tõesta, et iga täisarvu n ≥ 0 jaoks leidub täisarv k ≥ 0, mille korral ak = n.

2. (IMO 2015 SL C1) Ridamaal on n ≥ 1 linna, mis on kõik ühe tee ääres, järjestatuna vasakult paremale. Igas
linnas on buldooser vasakule (pandud linna vasakusse serva ja suunaga vasakule) ja buldooser paremale (pandud
linna paremasse serva ja suunaga paremale). Kõigi 2n buldooseri suurused on erinevad. Iga kord, kui parem
ja vasak buldooser kokku põrkavad, lükkab suurem buldooser väiksema teelt kõrvale. Teisest küljest on aga
buldooserite tagumised otsad üpris kaitsetud: kui üks buldooser jõuab teise tagumise otsa juurde, siis lükkab ta
selle buldooseri teelt välja, olenemata nende suurustest.
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Olgu A ja B kaks linna, kusjuures B asub Ast paremal. Ütleme, et linn A suudab linna B minema lükata, kui
buldooser A suudab liikuda linna B, lükates teelt kõrvale kõik buldooserid, mida ta kohtab. Sarnaselt suudab linn
B minema lükata linna A, kui ta suudab liikuda linna A, lükates teelt kõrvale kõik buldooserid, mida rännaku
jooksul kohtab.

Tõesta, et leidub täpselt üks linn, mida ei suuda minema lükata ükski teine linn.

3. (IMO 2014 SL N1) Olgu n ≥ 2 täisarv ja An hulk

An = {2n − 2k | k ∈ Z, 0 ≤ k < n}.

Leia suurim positiivne täisarv, mida ei saa kirjutada ühe või enama (mitte tingimata erineva) hulka An kuuluva
arvu summana.

4. (IMO 2018 SL G3) On antud ringjoon ω raadiusega 1. Kolmnurkade hulka T kutsutakse heaks, kui kehtivad
järgmised tingimused:

(a) iga hulga T kolmnurga tipud asetsevad ringjoonel ω;

(b) ühelgi kahel kolmnurgal hulgast T ei leidu ühist sisepiirkonna punkti.

Leia kõik positiivsed reaalarvud t, mille puhul iga positiivse täisarvu n jaoks leidub n kolmnurgast koosnev hea
hulk, kus iga kolmnurga ümbermõõt on suurem kui t.
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