
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

2. oktoobril 1999. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Kati Metsalu) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punktid
summeeriti.

Juhtude A = 1 ja D = 0 läbivaatamine: 2 p.

Juhu A = 6 läbivaatamine: 3 p.

Juhu D = 5 läbivaatamine: 2 p.

Maksimumpunktide saamine eeldas, et teiste juhtude sobimatus oli
samuti selgitatud.

Kui eelpooltoodud skeemi järgi õpilane punkte ei saanud, võis ta saada
vastuste 2555, 3444 ja veel vähemalt kahe õige neljakohalise vastuse
olemasolu eest 1 punkti, kõikide võimalike juhtude (A = 1; D = 0;
A = 6 ja D paaris; D = 5 ja A paaritu) kirjapanemise eest samuti 1
punkti. Vähem kui nelja õige vastuse eest punkti ei saanud.

Mitmed õpilased tõlgendasid ülesande sõnastust nii, et arv võib alata
ka nulliga. Siis lisanduvad lahendid 3 · 185 = 0555 ja 6 · 148 = 0888.

2. (Toomas Hinnosaar) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmi-
selt.

Proovimise teel leitud õige vastus: 1 p.

Saadud kätte võrdus x+ y = 3 või x− y = 1: 2 p.

Saadud mõlemad nimetatud võrdused, kuid lahendamata: 4 p.

Täielik lahendus: 7 p.

3. (Meelis Kull) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punktid
summeeriti.
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Tähelepanek, et olulist rolli mängivad tekkinud kolmnurkade
kaatetite pikkused: 1 p.

Tekkinud kujundi ümbermõõdu ja pindala arvutamine: 1 p.

Saadud avaldise lihtsustamine Pythagorase teoreemi abil: 2 p.

Tõestuse lõpuleviimine: 3 p.

Ühes töös oli ilma tõestuseta väidetud, et S = 2(a + b)(a + b + c) ,
kus a , b ja c on vastavalt tekkinud võrdsete kolmnurkade kaatetid
ja hüpotenuus. See lahendus sai 3 punkti; samuti sai 3 punkti sellise
lihtsama ülesande lahendaja, milles ruutude ühendi asemel vaadeldi
ühisosa.

4. (Ahti Peder) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punktid
summeeriti.

Õige vastus: 1 p.

Selgitus, kuidas saab paarisarvulise n korral päkapikke nõuta-
val viisil ümber laua sättida: 2 p.

Põhjendus, miks paaritu n korral ei saa päkapikke kuidagi nii-
viisi istuma panna: 4 p.

Paljudes töödes tõlgendati vääralt väljendit “paarikaupa erineva pik-
kusega”.

5. (Uve Nummert) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Viirutatud osa pindala väljendamine arvutusi võimaldaval vii-
sil (sektori ja võrdkülgse kolmnurga või ringi ja korrapärase
kuusnurga pindalade kaudu) koos vajalike põhjendustega: 4 p.

Kujundite pindalade arvutamine ja lõppvastuse leidmine: 3 p.

Tööd, kus ebaõige vastuse tingis eksimine mõne kordajaga, said 6
punkti; raskemate teisendusvigade korral (näiteks ei esitunud saadud

lõppvastus R2 kordsena, vaid sisaldas nii R2 kui ka R kordsed liide-
tavad) sai 4–5 punkti.

Üllatavalt paljud arvasid, et keskmise ringi iga viirutatud tüki pindala
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moodustab poole nende vahele jääva viirutamata tüki pindalast —
kust selline oletus pärineb, töödest ei selgunudki.

Mitmetes lahendustes opereeriti jooniselt mõõdetud suurustega või

asendati arvud π ja
√
3 mingil hetkel ligikaudsete väärtustega. Selli-

sed tööd said hinnatud vastavalt sellele, kuivõrd oli lahendusest näha
arvutuskäik, mis täpsete algandmete kasutamisel viinuks õige tulemu-
seni.

Vanem rühm

1. (Härmel Nestra) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Jääkide 1 ja 49 leidmine: 1 p.

Näitamine, et rohkem võimalikke jääke ei ole: 6 p.

Sealhulgas:

• leitud 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ja 29 kui 120-ga ühistegurita
arvu võimalikud jäägid modulo 30: 2 p.

• näidatud, et eelmises punktis loetletud arvude ruudud ei
anna mod 120 muid jääke peale 1 ja 49: 1 p.

• tõestatud, et 120-ga ühistegurita arvu x puhul arvude x2 ja
(x mod 30)2 jäägid modulo 30 on võrdsed: 3 p.

Jääkide 1 ja 49 eest ei saanud punkti ilma tõestavate näideteta, kui
lahenduse kontekstist ei olnud selge, et need jäägid on tõepoolest
võimalikud.

Arvuga 120 ühistegurita arvu võimalikke jääke modulo 30 võis leida
mitmel viisil: 1 punkti selle osa eest sai järgmistel juhtudel:

• olid leitud arvu 120 kõik algtegurid;

• olid loetletud arvud 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 kui 30-st väiksemad
120-ga ühistegurita arvud.

Punkti ei saanud:

• arvude 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 loetlemise eest mingil muul
põhjendusel (nt. algarvudena või arvudena, millega 120 ei jagu);
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• arvu 120 kõigi jagajate loetlemise eest;

• arvu üleskirjutuse eest kujul 120q + r , kus 0 6 r < 120;

• arvude süsteemitu läbivaatamise eest;

• ülemineku eest algarvudelt kordarvudele, kui algarvude jaoks pol-
nud ülesanne mingilgi määral lahendatud.

Järgmise osa eest ei saanud punkti, kui ruute endid ei olnud mainitud,
vaid ainult jäägid (kui mustandis olid ruudud leitud, sai punkti kätte).

Kahjuks ei olnud osa õpilasi õigesti aru saanud sellistest põhikoolis
õpitavatest mõistetest nagu ühistegurita olemine, jagamisel tekkiv jääk
ja jagumine üldse. Laialt levinud on arvamus, et kui jagaja on jaga-
tavast suurem, siis jääki ei teki. Samuti valmistas osale võistlejatest
raskusi mõistmine, millist arvu millisega tuleb jagada: jagati arvu 120
arvuga x2 . Lisaks olid paljud kimpus olulise ja ebaolulise vahel va-
hetegemisega: näiteks hakati kirjutama 120-ga ühistegurita arve, leiti,
et pikalt-pikalt tulid ainult algarvud ja tehti siis järeldus, et tegemist
ongi algarvude jadaga alates 7-st. Kuid see, kas antud 120-ga ühis-
tegurita arv on algarv või kordarv, pole antud ülesande seisukohast
üldsegi oluline. Need, kes võtsid eelduseks, et tegemist on algarvuga,
ja sellel eeldusel ülesande ära lahendasid, jäid lihtsalt punktist ilma,
kuigi nende endi esitatud lahenduskäik algarvulisuse eeldust üldse ei
kasutanud.

2. (Nikita Salnikov) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Näitamine, et lineaarfunktsioonid kujul ±x+ a sobivad: 2 p.

Tõestus, et teistsugused funktsioonid ei sobi: 5 p.

Sealhulgas:

• vaadeldud vahet P (x+ 1)− P (x): 1 p.

• tõestatud, et P (x+ 1)− P (x) = ±1: 2 p.

• sellest järeldatud, et nõutav funktsioon peab olema kujul
±x+ a: 2 p.

3. (Jan Villemson) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.
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Tõestus, et sobivatest punktidest moodustub kaks sirget: 3 p.

Tõestus, et need sirged lõikuvad sirgete AB ja CD lõikepunktis: 1 p.

Tõestus, et rohkem sobivaid punkte ei ole: 3 p.

Suur osa lahendusi tuginesid eeldusele, et otsitav punktihulk moodus-
tab kaks sirget — sellise lahenduse eest sai 2–3 punkti.

4. (Andrei Filonov) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Õige ja põhjendatud istumise skeem (mida kasutatakse nii esi-
mese kui ka teise osa tõestamiseks): 3 p.

Osa a) väite tõestus: 2 p.

Osa b) väite tõestus: 2 p.

5. (Reimo Palm) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punktid
summeeriti.

Tõestus, et Juku ei saa võita: 3 p.

Tõestus, et Miku ei pääse oma nupuga keskmisele ruudule: 1 p.

Tõestus, et Miku nupp ei pääse Juku nupuga samale ruudule: 3 p.

Kes arvas, et Miku lihtsalt kordab Juku käike, sai 0 punkti.

Huvitav oli jälgida, kuidas võistlejad hindasid seda, kellel on ülekaal.
Alguses tundub, et ülekaal on Mikul, sest tema nupu tegevusulatus
on suurem. Kui aga on juba suudetud näidata, et Miku nupp laua
keskmisele ruudule ei pääse, siis on hinnangutes ülekaal Juku poolel.
Neid hinnanguid toodi põhjenduseks väitele, et Jukul või vastavalt
Mikul on võitev strateegia.

Probleeme oli ülesande teksti mõistmisega. Lahendustes olid võrdle-
misi levinud sellised interpretatsioonid:

1) kui Juku nupp liigub horisontaalselt, siis ka Miku nupp liigub
horisontaalselt emmas-kummas suunas;

2) Miku käigu kaks osa peavad olema samasuunalised, vahepeal pöö-
rata ei tohi.
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