LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
Latvijas 58. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi
5. klase
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.

1. Starp katriem diviem blakus uzrakstītiem cipariem vienādības zīmes kreisajā
pusē jāievieto „+” vai „–” zīme tā, lai iegūtu pareizu vienādību. Jābūt sešām „+”
zīmēm un divām „–” zīmēm. Pacentieties atrast trīs dažādus zīmju izvietojumus.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 19
2. Vai var pa apli izrakstīt naturālos skaitĜus no 1 līdz 10 katru tieši vienu reizi tā,
lai katru divu blakus uzrakstītu skaitĜu starpība būtu:
a) vismaz 4,
b) vismaz 5?
3. Deju kolektīvā ir 5 zēni un 5 meitenes; visu bērnu augumi ir dažādi. Dejā „Alfa”
bērni sadalīti 5 pāros tā, ka katrā pārī zēns ir garāks par meiteni.
a) Vai var gadīties, ka dejā „Beta” bērni sadalīti 5 pāros tā, ka katrā pārī
meitene garāka par zēnu?
b) Vai var gadīties, ka dejā „Gamma” bērni sadalīti 5 pāros tā, ka četros pāros
meitene garāka par zēnu?
4. Vai no figūrām, kas parādītas 1. zīm., var salikt kaut kādu taisnstūri? Katru
figūru jāĦem tieši vienā eksemplārā. Visas rūtiĦas ir vienādi kvadrātiĦi. Figūras
drīkst pagriezt un pat apgriezt „uz mutes”, bet tās nedrīkst pārklāties viena ar
otru.

1.zīm.

5. Sešpadsmit punkti izvietoti kvadrātiska režăa formā (skat. 2. zīm.). Kādu
mazāko daudzumu punktu jāizdzēš, lai nekādi 4 palikušie punkti nebūtu tāda
kvadrāta virsotnes, kura malas vērstas bultiĦu virzienos?

2.zīm.
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6. klase
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.

1. Basketbola spēlē starp votivapām un šillišallām uzvarēja votivapas ar rezultātu
68:62. Spēles gaitā bija tāds brīdis, kad votivapas bija guvuši tik punktu, cik
šillišallām vēl bija atlicis gūt līdz spēles beigām. Cik punktu šai brīdī bija
guvušas abas komandas kopā?
2. Andrim ir figūriĦas, kas sastāv no vienādiem kvadrātiĦiem (skat. 3. zīm) – pa 10
katra veida.
3. zīm.

Vai viĦš var salikt kvadrātu 7×7 rūtiĦas, izmantojot a) 12 figūriĦas; b) 14
figūriĦas? FigūriĦas nedrīkst pārklāties.
3. Vai eksistē tādi naturāli skaitĜi x un y, ka
a) xy(x-y) = 20082007?
b) xy(x-y) = 240?
4. Vai eksistē tāds naturāls skaitlis n, ka reizinājums n ⋅ n sākas ar 1234567...?
5. Karnevāla zālē ir 5 lampas; katras divas lampas savieno viena vītne. Lampu un
vītĦu krāsošanai kopā izmantotas n krāsas. Ir zināms, ka vienlaicīgi izpildās
šādas divas īpašības:
a) nekādas divas vītnes, kas piestiprinātas vienai lampai, nav vienā krāsā,
b) neviena vītne nav piestiprināta lampai ar tādu pašu krāsu.
Kāda ir mazākā iespējamā n vērtība?
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7. klase
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.

1. Kurus naturālos skaitĜus n var izsacīt formā n =

x
, kur x = a 3 , y = b 4 , a un b –
y

naturāli skaitĜi?

2. Ir 4 tortes gabali ar masām x, y, z, t; dots, ka x < y < z < t . Andris un Maija
spēlē šādu spēli. Andris izvēlas vienu tortes gabalu, pēc tam Maija – otru; abi
bērni nekavējoties sāk ēst. Tikko kāds savu gabalu apēdis, viĦš nekavējoties
izvēlas kādu gabalu no atlikušajiem un sāk ēst to, utt. Spēles mērėis ir apēst
vairāk tortes nekā otram. Abi bērni torti ēd vienmērīgi un ar vienādiem
ātrumiem.
Vai var gadīties, ka Andris uzvar, no sākuma izvēloties gabalu x? Uzskatām, ka
Maija noteikti ēd torti sev visizdevīgākajā veidā.
3. Sporta klubā sapulcējušies cīkstoĦi un vingrotājas. CīkstoĦu vidējais svars ir 84
kg; vingrotāju vidējais svars ir 54 kg; visu sportistu vidējais svars ir 71 kg.
Pierādīt, ka cīkstoĦu skaits dalās ar 17.
4. Vai eksistē
a) sešstūris, kuru var sagriezt divos trijstūros,
b) sešstūris, kuru nevar sagriezt divos četrstūros?
5. Kvadrāts sastāv no n × n vienādām kvadrātiskām rūtiĦām. Katrā rūtiĦā ierakstīts
nenegatīvs vesels skaitlis. Visu ierakstīto skaitĜu summa ir 101. Katrās divās
rūtiĦās, kurām ir kopīga mala, ierakstītie skaitĜi atšėiras viens no otra tieši par 1.
Kāda ir lielākā iespējamā n vērtība?
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8. klase
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.

1. Sešciparu naturālu skaitli sauc par laimīgu, ja kaut kādu 3 ciparu summa vienāda
ar pārējo 3 ciparu summu. Divi viens otram sekojoši skaitĜi ir laimīgi. Pierādīt,
ka viens no tiem dalās ar 10.
2. Kvadrāts sastāv no 2008× 2008 vienādām kvadrātiskām rūtiĦām, kas izkrāsotas
šaha galdiĦa kārtībā. Griežot pa rūtiĦu līnijām, tas sagriezts mazākos kvadrātos
ar nepāra skaitu rūtiĦu katrā. Pierādiet: no šo kvadrātu centrālajām rūtiĦām tieši
puse ir baltas un puse – melnas. (Ja kvadrāts sastāv no 1 rūtiĦas, tad šo vienīgo
rūtiĦu uzskata par tā centrālo).
3.

SkaitĜi a, b, c visi
a + b 2 + c 2 ≠ ab + ac + bc .

nav

vienādi

savā

starpā.

Pierādīt,

ka

2

4. Katrīna katru dienu nēsā citas krāsas cepuri. ViĦa nolēmusi, ka pēc sarkanas
cepures viĦa nēsā dzeltenu, pēc dzeltenas – zaĜu, pēc zaĜas – brūnu, pēc brūnas –
violetu, pēc violetas – atkal sarkanu, utt. Pirmajā dienā Katrīnai bija zaĜa cepure,
2008. dienā – dzeltena. Ir zināms, ka Katrīna pieĜāva tieši vienu kĜūdu, valkājot
sarkanu cepuri dienā, kad to nevajadzēja darīt. Kādas krāsas cepuri viĦa valkāja
iepriekšējā dienā?
5. ŠaurleĦėu trijstūrī ABC novilkts augstums CH; izrādījās, ka AH=BC. Caur H
paralēli malai BC novilkta taisne; tā krusto augstumu AA1 punktā K. Pierādīt, ka
K atrodas uz ∠ABC bisektrises.
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