Põhikooli matemaatikavõistlus
Lõppvõistlus reedel 20.1.2017
Osa 1

Aega lahendamiseks: 30 min

Punkte: 20

Selles osas arvuti kasutamine keelatud.
Pane lühidalt kirja iga ülesande lahenduse põhjendus (matemaatiline, sõnaline
või joonisega). Hinnatakse vaid ülesannete lehel olevaid lahendusi.
Nimi: _____________________

1

2

3

4

Klass ____
Kool____________________

1. Värvi ruudustikus mõõtmetega 7 х 7 ühikruute nii, et igas
reas ja igas veerus on oleks värvitud täpselt 3 ühikruutu.

2. Kirjuta igasse ringi üks arv nii, et kõik kuus
arvu oleks erinevad ning iga arv oleks võrdne
naaberringides olevate arvude korrutisega.

5

6

7

8

kokku

3. Jalgpallimeeskondade „Karud“ ja „Kotkad“ vahel peetava mängu kohta, tehti enne mängu 5
ennustust:
a. Mäng ei jää viiki.
b. Pall lüüakse „Karude“ väravasse.
c. „Kotkad“ võidavad.
d. „Kotkad“ ei kaota.
e. Mängu jooksul lüüakse täpselt 3 väravat.
Pärast mängu selgus, et täpselt kolm ennustust läksid täide. Millise tulemusega mäng lõppes?
Millised ennustused osutusid õigeteks?

4. Leia arvu k väärtus ja kolmnurga pindala.

5. Seal kus vaja, kirjuta numbrite vahele tehtemärke ja sulge nii, et võrdus kehtiks.
A – algarv, B – kahekohaline algarv ja А B.
a. 2 0 1 6 - 2 0 1 7 = A
b. 2 0 1 6 - 2 0 1 7 = 100
c. 2 0 1 6 - 2 0 1 7 = B

6. Leia suurim täisarv, millega on võimalik taandada murdu

7. Tõesta, et

jagub alati arvuga 3 mistahes täisarvu

8. Leia nelinurga ACFG diagonaali pikkus.

.

korral.

Põhikooli matemaatikavõistlus
Lõppvõistlus reedel 20.1.2017
Osa 2

Aega lahendamiseks: 45 min

Nimi: _____________________

1

2

3

Punkte: 20+4(boonus)

4

5

6

7

8

Kokku

Klass: ____
Kool: ____________________

Aastal 1858 avastas saksa matemaatik August Ferdinand Möbius sellise pinna, millel on vaid üks
külg ja üks serv. Seda pinda, hakati kutsuma Möbiuse leheks.

1. Kasuta paberit, millel on mõlemad pooled valged.
a) Tee Möbiuse leht võttes pabeririba ja käänates selle riba ühe otsa 180° ümber ja liimides
otsad kokku.

b) Kontrolli, kas said Möbiuse lehe: Joonista kuskile ribale rist ja hakka sellele riba poolele
tõmbama ühte joont. Mitu poolt on sellel kokku kleebitud ribal?

2. Millistel joonistel on kujutatud Möbiuse lehte? Tõmba rõngas ümber nende jooniste tähtedele,
kus on kujutatud Möbiuse lehte.

a)

c)

b)

d)

e)

3. Kontrolli, kas moodustub Möbiuse leht, kui enne pabeririba otste kokku kleepimist pöörata ühte
otsa
a) 360° ___________________
b) n · 180°, kus n on naturaalarv.
___________________________________________________________

4. Tee ja selgita kas tekib üks või mitu Möbiuse lehte, kui Möbiuse leht, mis on tehtud vastavalt
punktis 1 a) antud juhtnööridele lõigata piki riba
a) keskelt

b) 1/3 servast. Juhtnöör: Joonista esmalt pinnale 1/3 peale ühest servast joone ja alles siis lõika
piki tehtud joont.

5. Kasuta paberit, mille üks pool on värviline ja teine värvita. Kleebi kaks riba teineteisele, et
moodustuks rist, nagu on tehtud joonisel. Risti üks pool peab olema värviline ja teine värvita.

Ristil saab kokku liimida teineteise vastas olevad otsad või kõrvuti asetsevad otsad, neid võib
jätta enne liimimist pööramata või pöörata 180°, nagu tehti Möbiuse lehe tegemisel.
a) Ühenda risti vastastikku paiknevad otsad neid eelnevalt pööramata.

Pööramata

Pööramata
b) Lõika aasad keskelt pooleks ja joonista, mis seejuures said:

6. Tee jällegi paberiribadest rist ja ühenda risti otsad erinevatel viisidel: pöörates (max 180°) või
pööret ei tehta. Lõika selliselt valmistatud kujundit keskelt. Proovi läbi kõik variandid.

Mida tegid? (Kujuta nagu näites 5 a)

Joonista, mille said

Vajadusel jätka viimasel leheküljel.

7. Joonista selline rist, millest saaks teha kujundi, mis on kujutatud joonisel. Selgita joonisel,
kuidas peaks risti otsi ühendama.

8. Boonusülesanded (saadud punkte kasutatakse võrdsete punktide korral)
Tee õige valik (võib olla rohkem kui üks)
1. Möbiuse pindon inspireerinud kunstnikke. Kellele kuulub pilt?
Kunstnik on
a) Salvador Dali
b) Pablo Picasso
c) Maurits C. Escher
d) Wassily Kandinsky
e) Albrecht Dürer

Pööra!

2. Millist kasu võib Möbiuse lehest olla tehnoloogias?
a) Ei mingit.
b) Võib vähendada konveieri lindi kulumist.
c) Saaks kasutada magnetlindi mõlemat poolt.
d) Šifreerimisel (salakirjades).
3. Legend räägib, et sellise pinna idee andis Möbiusele
a) õmbleja, kes õmbles kord kleidile kandi valesti.
b) poeg, kes kleepis riba otsad selliselt kokku.
c) assistent, kes üritas aidata uurimiste tegemisel.
d) torumees, kes tegi Möbiuse kodus remonti.

Lisaks ülesande 6 lahenduste kirja panemise tarvis. Ei ole vajalik kasutada.

Põhikooli matemaatikavõistlus
Lõppvõistlus reedel 20.1.2017
Osa 3

Aega lahendamiseks: 60 min

Punkte: 30

Selles osas võib kasutada kalkulaatorit. Lahendused olgu põhjalikud –
vajalikud joonised, võrrandid, arutelud on pandud kirja. Lahendamiseks on
eraldi paber.
1. Anna, Bella ja Cara mängivad lumesõda. Bella heitis esimese lumepalli. Seejärel, iga
endale pihta saadud palli kohta, viskas Anna 5 lumepalli, Bella 7 palli, aga Cara 8 lumepalli.
Visatud pallidest lendas 18 lumepalli mööda. Koosta võrrand(id) ja selgita välja mitu palli
tabas igat tüdrukut.

2. Timol on kuup ja kera, 100-grammine viht ja 500-grammine viht ning
kangkaalud. Ta püüab hinnata kahe asja kaalu.
Tuli välja, et kuup ja kera kaalusid kahekesi kokku rohkem kui 500 g.
Kuup ja 100 g viht kaaluvad rohkem kui kera. 500-grammine
viht kaalub rohkem kui kuup ja 100-grammine viht kokku. Kui
palju vähemalt või enimalt võib kaaluda kuup? Aga kera?

3. Võrdhaarse kolmnurga kahe külje summa on 20 cm. Kui valida teised kaks külge, siis
nende erinevus on 4 cm. Leia kõik võimalikud selle kolmnurga aluse väärtused.

4. Linda telefonil jätkub akut aktiivsel kasutamisel (kõned, mängimine jne) viieks tunniks, või
passiivsel kasutamisel 120 tunniks. Kui Linda istus rongi peale, siis oli Linda telefon täis
laetud. Kui ta väljus rongist, siis oli aku täiesti tühi. Kui kaua reisis Linda rongiga, kui on
teada, et ta täpselt poole ajast kasutas telefoni aktiivselt?

5. Koosta numbritest 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kuuekohaline arv nii, et kasutad iga numbrit korra ning
- arv, mille moodustavad arvu kaks esimest numbrit, jagub arvuga 2;
- arv, mille moodustavad arvu kolm esimest numbrit, jagub arvuga 3;
- arv, mille moodustavad arvu neli esimest numbrit, jagub arvuga 4 jne.
Leia kõik võimalused.

