
XXVI Keski-Suomen lukiolaisten matematiikkakilpailu 26.1.2017
Laskinta saa käyttää.
Kirjoita jokaisen tehtävän ratkaisu omalle vastauspaperilleen.
Palauta vastauspaperi niistäkin tehtävistä joihin et vastaa.
Kirjoita nimesi selvästi jokaiseen vastauspaperiin.
Lue ensin kaikki tehtävät läpi ja kysy jos on epäselvyyksiä.

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin perustelematta.

(a) Olkoon f(x) = 1+x
1−x . Sievennä f(f(x)). (Voit olettaa, että x 6= 0 ja x 6= 1.) [1 p]

(b) Kirjan sivunumerointiin on käytetty 558 numeroa. Esimerkiksi ensimmäiselle
sivulle menee yksi numero (1) ja sadannelle kolme (100). Kuinka monta sivua
kirjassa on? [2 p]

(c) Kuinka suuri osa kuution kahden kärjen välisistä janoista on kuution lävistäjiä?
[1 p]

(d) Keksi kokonaislukukertoiminen nollasta eroava polynomi, jonka yksi nollakohta
on
√
3 +
√
5. [2 p]

(e) Jos neliöllä, tasasivuisella kolmiolla ja ympyrällä on sama pinta-ala, missä jär-
jestyksessä ovat niiden piirien pituudet? [1 p]

(f) Matilla on kaksi ämpäriä, joista toisessa on mehua ja toisessa vettä. Molem-
missa ämpäreissä on yhtä paljon nestettä. Matti ottaa kupin vettä vesiämpäris-
tä ja sekoittaa sen mehuämpäriin. Sitten hän ottaa saman kupillisen nestettä
mehuämpäristä ja kaataa sen vesiämpäriin. Kumpi on suurempi, mehuämpärin
vesipitoisuus vai vesiämpärin mehupitoisuus? [1 p]

2. Eräällä saarella asuu vain rehtejä ja retkuja. Rehdit puhuvat aina totta, retkut va-
lehtelevat aina.

(a) Tutkimusmatkailija kohtaa saarella erään asukkaan A, joka sanoo: ”Kaikki saa-
ren asukkaat ovat retkuja.” Puhuuko A totta? [1 p]

(b) Tutkimusmatkailija kohtaa kolme saaren asukasta, henkilöt B, C ja D, joista B
sanoo: ”Me olemme kaikki retkuja.” Henkilö C puolestaan sanoo: ”Täsmälleen
yksi meistä on rehti.” Mitä tyyppiä B, C ja D ovat? [2 p]

(c) Saarelaiset E ja F kertovat tutkimusmatkailijalle omaisuudestaan. Heillä on eri
määrä rahaa, ja molemmat tietävät, paljonko kummallakin on. Molemmat sano-
vat sinulle: ”Minulla on enemmän rahaa kuin tuolla toisella.” Mitä voit päätellä
E:n ja F:n rehtiydestä tai retkuudesta? [2 p]

(d) Saarella järjestetään kysely, jossa jokaisen täytyy kertoa onko rehti vai retku.
Millainen kyselyn tulos on? [1 p]

Käännä!



3. (a) Vesimelonin vesipitoisuus on 99 % ja massa 1 kg. Melonista haihdutetaan vettä
kunnes sen vesipitoisuus on 98 %. Mikä sen massa on haihdutuksen jälkeen?
[2 p]

(b) Hillon tuoteselosteessa on mainittu kaikki raaka-aineet laskevassa määräjärjes-
tyksessä: mansikka, hillosokeri, mustikka, stabilointiaine ja säilöntäaine. Mikä
on pienin ja suurin mahdollinen mustikan osuus tämän tiedon perusteella? (Tä-
män ja seuraavan kohdan yhteydessä ei tarvitse tehdä eroa epäyhtälömerkkien
’<’ ja ’≤’ välillä. Ääritilanteiden tutkiminen riittää perusteluksi. Tuloksen voi
antaa prosentteina tai murtolukuina.) [2 p]

(c) Entä jos mansikan osuudeksi on lisäksi ilmoitettu 30 %? [1 p]

4. Selvitä suorakulmaisen kolmion pinta-alan pienin mahdollinen arvo, kun lisäksi tie-
detään että pinta-ala on yhtä suuri kuin kolmion kateettien summa. [3 p]

5. Olkoon nelikulmion ABCD kaikki kulmat alle 180 astetta, ja merkitään sen sivujen
keskipisteitä kirjaimilla X, Y , Z ja W .

(a) Osoita, että nelikulmio XY ZW on itseasiassa suunnikas. [2 p]
(Suunnikas on nelikulmio, jonka vastakkaiset sivut ovat yhtä pitkät. Vaihtoeh-
toisesti voit käyttää määritelmää, jonka mukaan suunnikkaan vastakkaiset sivut
ovat yhdensuuntaiset.)

(b) Osoita, että jos suunnikas XY ZW on suorakulmio, niin janat AC ja BD ovat
kohtisuorassa toisiaan vastaan. [1 p]

(c) Laske suunnikkaan XY ZW pinta-ala, kun tiedetään että nelikulmion ABCD
ala on 12. [2 p]

6. Sanotaan, että positiivinen kokonaisluku k on luvun n tekijä, jos k jakaa luvun n.
Olkoon m ja n kaksi positiivista kokonaislukua, joiden ainoa yhteinen tekijä on 1.

(a) Miksi m ja n eivät voi molemmat olla parillisia? [1 p]

(b) Osoita, että jompikumpi luvuista m+ n+ 1 tai mn− 1 on parillinen. [2 p]

(c) Osoita, että luvuilla m2 − n2 ja mn ei ole muita yhteisiä tekijöitä kuin 1. [2 p]


