Latvijas 68. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi
9. klase
Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi.
Tīrrakstā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta.
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.
02.02.2018.

1.

Jaunieši devās četru dienu pārgājienā gar jūru. Pirmajā dienā tie nogāja 30 km. Otrajā dienā tie ar jahtu
nobrauca 20% no atlikušā ceļa. Trešajā dienā jaunieši atkal gāja kājām, noejot 1,5 reizes lielāku attālumu
nekā viņi brauca ar jahtu. Ceturtajā dienā atlikušo ceļu 1,5 stundās jaunieši veica ar kvadricikliem, kuru
ātrums ir 40 km/h. Cik kilometru garš bija maršruts?

2.

Skolas ēdnīcas pusdienu piedāvājumā ir divas dažādas zupas, divi dažādi pamatēdieni un divi dažādi
deserti. Pusdienās aizgāja 30 vienas klases skolēni, no katra ēdienu veida (zupa, pamatēdiens, deserts)
katrs skolēns izvēlējās ne vairāk kā vienu ēdienu, pie tam nebija tāda skolēna, kurš neēda vispār neko.
Vai noteikti ir divi skolēni, kas pasūtīja vienu un to pašu?

3.

Četrstūra 𝐴𝐵𝐶𝐷 malu 𝐴𝐵 un 𝐶𝐷 garumu summa ir vienāda ar malas 𝐴𝐷 garumu. Leņķu 𝐷𝐴𝐵 un 𝐶𝐷𝐴
bisektrišu krustpunkts 𝐹 atrodas uz malas 𝐵𝐶. Pierādīt, ka punkts 𝐹 ir 𝐵𝐶 viduspunkts!

4.

Vai var atrast tādus veselus skaitļus 𝑥 un 𝑦, ka 20𝑥 3 − 17𝑦 2 + 1 = 2018?

5.

Dota figūra, kuras laukums ir 24 rūtiņas (skat. 1. att.). Griežot pa rūtiņu līnijām, tā sagriezta sešās
vienlielās daļās (katras daļas laukums ir 4 rūtiņas). Noteikt, kāds ir mazākais iespējamais griezuma līniju
kopgarums, pieņemot, ka rūtiņas malas garums ir viena vienība!

1. att.

Latvijas 68. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi
10. klase
Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi.
Tīrrakstā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta.
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.
02.02.2018.

1.

Uz gara baļķa 600 cm attālumā viens no otra atrodas gliemezis un skudra. Ja tie pārvietotos viens otram
pretī, tad tie sastaptos pēc 5 minūtēm. Ja tie kustētos vienā virzienā ar tiem pašiem ātrumiem, tad skudra
panāktu gliemezi pēc 20 minūtēm. Noteikt, cik centimetrus minūtē veic skudra un cik – gliemezis!

2.

Skolas ēdnīcas pusdienu piedāvājumā ir divas dažādas zupas, divi dažādi pamatēdieni un divi dažādi
deserti. Pusdienās aizgāja 200 skolēni, no katra ēdienu veida (zupa, pamatēdiens, deserts) katrs skolēns
izvēlējās ne vairāk kā vienu ēdienu, pie tam nebija tāda skolēna, kurš neēda vispār neko. Kāds ir lielākais
skaits skolēnu, kas noteikti pasūtīja vienu un to pašu?

3.

Punkts 𝐾 ir kvadrāta 𝐴𝐵𝐶𝐷 malas 𝐴𝐵 viduspunkts. Uz diagonāles 𝐴𝐶 atlikts tāds punkts 𝐿, ka
𝐴𝐿 ∶ 𝐿𝐶 = 3 ∶ 1 . Pierādīt, ka ∢𝐾𝐿𝐷 = 90°.

4.

No cipariem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, katru izmantojot divas reizes, izveidoti trīs sešciparu skaitļi. Ar kādu
lielāko nuļļu skaitu var beigties trīs izveidoto skaitļu summa?

5.

Dota figūra, kuras laukums ir 28 rūtiņas (skat. 2. att.). Griežot pa rūtiņu līnijām, tā sagriezta septiņās
vienlielās daļās (katras daļas laukums ir 4 rūtiņas). Noteikt, kāds ir mazākais iespējamais griezuma līniju
kopgarums, pieņemot, ka rūtiņas malas garums ir viena vienība!

2. att.

Latvijas 68. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi
11. klase
Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi.
Tīrrakstā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta.
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.
02.02.2018.

1.

Spīdolai ir 482 bildes un divi vienādi fotoalbumi. Pirmā albuma katrā lapā viņa ielīmēja tieši 21 bildi. Ja
otrā albuma katrā lapā viņa ielīmētu tieši 19 bildes, tad lapu pietrūktu, savukārt, ja katrā lapā viņa
ielīmētu tieši 23 bildes, tad vismaz viena lapa paliktu tukša. Cik lapu ir fotoalbumā?

2.

Sporta zālē trenējas 32 cilvēki, kuri visi ir vismaz 21 gadu veci. Pierādīt, ka no šiem cilvēkiem var atrast
divus tādus, kuriem ir vairāk nekā 30 gadi vai 4 tādus, kuru gadu skaits ir vienāds!

3.

Trapeces 𝐴𝐵𝐶𝐷 pamatu 𝐴𝐵 un 𝐶𝐷 garumu summa ir vienāda ar sānu malas 𝐴𝐷 garumu. Pierādīt, ka
leņķu 𝐷𝐴𝐵 un 𝐶𝐷𝐴 bisektrises krustojas 𝐵𝐶 viduspunktā!

4.

No cipariem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, katru izmantojot divas reizes, izveidoja vienu septiņciparu, vienu
sešciparu un vienu piecciparu skaitli. Ar kādu lielāko nuļļu skaitu var beigties trīs izveidoto skaitļu
summa?

5.

Pierādīt, ka 𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 + 𝑑4 + 𝑎2 𝑏 2 + 𝑏 2 𝑐 2 + 𝑐 2 𝑑 2 + 𝑑2 𝑎2 + 𝑎2 𝑐 2 + 𝑏 2 𝑑2 ≥ 10𝑎𝑏𝑐𝑑 visiem
reāliem skaitļiem 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑.

Latvijas 68. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi
12. klase
Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi.
Tīrrakstā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta.
Katru uzdevumu vērtē ar 0 – 10 punktiem.
02.02.2018.

1.

Divas sniega tīrāmās mašīnas, strādājot vienlaicīgi, Sūnu ciema ielas var notīrīt 4 h 12 min. Ja pirmās
mašīnas darba ražīgumu palielinātu divas reizes, bet otra mašīna sāktu strādāt par 10 minūtēm vēlāk
nekā pirmā, tad sniegu notīrītu 2 h 30 min. Cik stundās sniegu Sūnu ciemā notīrītu, ja strādātu tikai otrā
sniega tīrāmā mašīna?

2.

Pierādīt, ka starp jebkuriem 78 trīsciparu skaitļiem var atrast četrus tādus skaitļus, kuru ciparu summas
ir vienādas!

3.

Trijstūrī 𝐴𝐵𝐶 ievilktā riņķa līnija pieskaras malai 𝐴𝐵 punktā 𝐷, bet malai 𝐴𝐶 punktā 𝐸. Leņķu 𝐵 un 𝐶
bisektrises krusto taisni 𝐷𝐸 attiecīgi punktos 𝑀 un 𝑁. Pierādīt, ka punkti 𝐵, 𝐶, 𝑀 un 𝑁 atrodas uz vienas
riņķa līnijas!

4.

Doti naturāli skaitļi 𝑎 un 𝑏. Pierādīt
a) ja 20𝑎 + 18𝑏 dalās ar 7, tad 201𝑎 + 8𝑏 dalās ar 7;
b) ja 201𝑎 + 8𝑏 dalās ar 7, tad 20𝑎 + 18𝑏 dalās ar 7.

5.

Vienādojuma ar veseliem koeficientiem 𝑥 4 + 𝑏𝑥 2 + 𝑐 = 0 vienas saknes vērtība ir √20 − √18. Atrast
vienādojuma koeficientus un pārējās trīs saknes!

