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Za vsakogar n ekaj

I

NEKAJ (NE)RESNIH O LETU 2002
Na leto 2002 smo se že dod obra privadili , tako daj e že čas , da si po gledamo
še nekaj njegovih num eri čno-numerolo ški h last nosti.
Letošnje let o je palindromska, saj ima zapis 2002 prebr an naprej
enako vrednost kot prebran naza j.
1.

Hitro ugot ovi, katero je b ilo za dnje in katero bo prvo naslednje palindromsko let o.

Če ste od govorili na prvo vp rašanje, potem veste, d a bo t reb a na nasl ednj e
palindromsko let o kar do lgo čakati . V m alo bo lj oddalje ni pr etekl osti pa
palindrom ska let a niso bi la t ako zelo redka.

2.

Prešt ej , katero palindromsko leto po vrsti je let o 2002 .

Let ošnje let o je t udi lepo okroglo, saj število 2002 = 2 . 7 . 11 . 13 ni de ljivo
s kvadratom nob enega n aravneg a šte vila , večj eg a od 1. P ravza prav doslej
ni bilo še no be neg a bolj okroglega let a . (Izmed dveh okroglih let je bo lj
okroglo tisto, ki je produkt več pr ašt evi l.)
3.

Ugotovi, katero bo prvo let o, ki bo produkt petih

različnih

praštevil.

Bila pa so že let a , enako okrogla kot let ošnje.
4.

K atero je bi lo za dnje okroglo leto , ki je bi lo produkt štirih
praštevil?

r azličnih

Letošnj e leto je sicer lep o okroglo, je pa tudi precej krhko. Mer a za kr hkost
let a je šte vilo delit eljev , št evilo 2002 pa ima kar 16 delit eljev . Seveda pa
so b ila v preteklosti že tudi precej bo lj kr hka let a .
5.

Ugotovi, kat ero let o je bilo do slej naj b olj kr hko . K at ero p a je bilo
najbolj krhko let o v 20. stoletj u?

Ni pa let ošnje leto niti malo praštevilsko . Če vzamemo po ljubno osnovo
b :2: 3, potem je vr ednost, ki jo pr ed stavlja za pis 2002(b)' enaka 2b3 + 2,
to šte vilo pa ni nik oli praštev ilo. J e pa bi lo vsaj malo praštevi lsko lansko
leto, p odobno pa b o t ud i naslednj e.
6.

Poi š či na jmanjšo osnovo b, pri kater i za pis 2001(b )
Enako naredi še za za pis 2003.

do lo ča

praštevilo.

Obstaj ajo pa t udi t ak e osnove b, da sta ob e vr ednosti 200l (b ) in 2003(b )
hkrati praštevili. Takrat do bimo par praštevilskih dvojčkov .

7.

Poišč i

osnovo b, pri kateri za pisa 2001(b ) in 2003(b)
praštevi lsk ih dvoj čkov .

določata

par

