
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

7. oktoobril 2000. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

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

Fakti, et k numbrikoha täitmiseks 2 võimaliku numbriga on 2k

võimalust, sobiv kasutamine: 3 p.

Kuni 7-kohaliste sobivate arvude arvu leidmine: 2 p.

8-kohaliste sobivate arvude arvu leidmine: 2 p.

Selle skeemi järgi leitud punktisummat vähendati 1 võrra, kui sobivate
arvude hulka loeti ka 0 või kasutati k numbrikoha täitmise võimaluste
arvu 2k põhjendamiseks mittetäielikku induktsiooni (s.t. veenduti va-
lemi kehtivuses paari väikese k väärtuse korral ning tehti sellest järel-
dus, et valem kehtib iga k jaoks).

2. (Indrek Zolk) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Toetutud mittekehtivatele väidetele, leitud mõne muu summa
kaks viimast numbrit, antud ainult vastus: 0 p.

On õigesti aru saadud faktoriaali definitsioonist: 1 p.

On leitud ainult antud summa viimane number või jõutud tu-
lemuseni, millest see otseselt järeldub: 3 p.

Ülesanne täielikult lahendatud: 7 p.

Arvutusvigadega lahendused said ühe punkti vähem.
Osa võistlejatest leidis ülesandes nõutud summa viimaste numbrite
asemel summa 1 + 2 + . . . + 2000 kaks viimast numbrit.

3. (Meelis Kull) Tähistame kolmnurga tipud ja külgedel antud punk-
tid päripäeva järgmiselt: A, C1, C2, B, A1, A2, C, B1, B2 . Olgu X
lõikude C1A2 , B1C2 ja A1B2 lõikepunkt ja O antud ringjoone kesk-
punkt.
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Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punktid summeeriti.

Põhjendamine, et kolmnurk AC1B2 (või ükskõik milline kol-
mest väikesest kolmnurgast kolmnurga ABC tippude juures)
on sarnane kolmnurgaga ABC: 1 p.

Põhjendamine, et kolmnurk B2XB1 (või ükskõik milline kuuest
kolmnurgast joonise keskel) on sarnane kolmnurgaga ABC: 2 p.

Tõestamine, et punkt X langeb kokku punktiga O: 2 p.

Tõestuse lõpuleviimine kasutades seda, et X = O: 2 p.

Väga paljudes töödes kasutati võrdust X = O ilma seda tõestamata.
Tihti väideti ka kohe ilma tõestuseta, et kuusnurk A1A2B1B2C1C2 on
võrdkülgne.

4. (Elts Abel, Mart Abel) Ülesannet lahendati põhiliselt kahel viisil: hin-
damisskeemid esitame kummagi lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline
lahendus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi
piires iga allpool märgitud osa eest antud punktid summeeriti.

Lahendus, kus leitakse kõigepealt muutujate x ja y võimalikud väär-
tused:

Sobiva (ruut)võrrandi saamine mingi ühe muutuja, näiteks

x + y või
x

y
suhtes: 3 p.

Muutujate x ja y võimalike reaalarvuliste väärtuste leidmine: 3 p.

Avaldise x + y kõikvõimalike väärtuste ja nende summa leid-
mine: 1 p.

Lahendus, kus leitakse otse avaldise x + y võimalikud väärtused:

Sobiva (ruut)võrrandi saamine mingi ühe muutuja, näiteks

x + y või
x

y
suhtes: 3 p.

Avaldise x + y võimalike reaalarvuliste väärtuste leidmine sel-
lest võrrandist: 2 p.

Avaldise x + y võimalike väärtuste summa leidmine: 1 p.

Kontroll, et leitud x+ y võimalike väärtuste jaoks leiduvad ka
sobivad muutujate x ja y reaalarvulised väärtused: 1 p.
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Kui võrrandi koostamisel x + y või
x

y
suhtes oli võetud kasutusele

sobivad tähistused ja teostatud vastavad asendused, kuid kaugemale
polnud jõutud, anti selle osa eest 1 punkt; kui oli jõutud ühe võrrandini
kahe muutuja suhtes, millest ühe elimineerimine oleks lihtne, siis 2
punkti.

Kui esimese lahendusviisi korral kasutati x ja y võimalike väärtuste
leidmiseks põhimõtteliselt sobivat skeemi, kuid seda ei suudetud reali-
seerida, anti selle osa eest 1 punkt; kui oli leitud õigesti ühe muutuja
(x või y ) kõik võimalikud väärtused, siis 2 punkti.

Sobivate x ja y väärtuste olemasolu taipas kontrollida vaid üks teist
lahendusviisi kasutanutest. Paljudele lahendajatele valmistasid raskusi
algebralised teisendused.

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

Arusaamine, et k∗∗∗ leidmiseks tuleb rakendada arvule k kolm
korda teisendust ∗: 1 p.

Arusaamine, et k∗∗∗ leidmisel tuleb lisaks arvu k paarsusele
arvestada ka arvude k∗ ja k∗∗ paarsusi: 1 p.

Kõigi erinevate võimaluste analüüsimine teisenduste ahela
k → k∗ → k∗∗ → k∗∗∗ koostamiseks olenevalt arvu k∗∗∗ paar-
susest või arvu k jagamisel 8-ga tekkivast jäägist ning ülesande
küsimustele vastuste leidmine: 4 p.

Kontroll, et alapunktides b) ja c) leitud arvud on erinevad: 1 p.

Kui ahela k → k∗ → k∗∗ → k∗∗∗ konstrueerimise võimalusi oli ana-
lüüsitud lähtudes arvu k jäägiklassist 8 järgi ning vaadeldavad juhud
kirja pandud nii, et alapunktides b) ja c) leitavate arvude mittekok-
kulangevus sellest selgesti järeldus, sai selle eest punkti ka ilma eraldi
kontrollita.

Üllatavalt paljud arvasid, et k∗∗∗ tähendab korrutist k∗ · k∗ · k∗ või
summat k∗+k∗+k∗ ega lasknud end segada sellestki, et sellisel juhul
osutus b) osa väide tõestamatuks. Arvestatav osa neist, kes said aru,
et k∗∗∗ tähendab teisenduse ∗ kolmekordset rakendamist arvule k ,
järeldasid automaatselt, et k∗∗∗ peab olema kas ((k + 3) + 3) + 3 või
((k/2)/2)/2.
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Vanem rühm

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

Kõigi 4 võimaliku juhu kirjapanek või joonisel kujutamine: 3 p.

Lahendus ühel kuni kolmel sarnasel juhul: 2 p.

Lahendus neljandal, teistest erineval juhul: 2 p.

Kui oli vaadeldud ainult osa võimalikest juhtudest, anti juhtude kirja-
paneku või joonisel kujutamise eest punkte ühe võrra vähem vaadeldud
juhtude arvust.

2. (Jan Villemson) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Tõestus, et K 6 3
√
3 korral nõutav järeldus kehtib: 3 p.

Tõestatud, et K > 3
√
3 korral ei tarvitse järeldus kehtida: 4 p.

Lahendused, kus mingitest kaalutlustest lähtudes, kuid ilma arvesta-
tava tõestuseta oli leitud õige vastus, said 1 punkti.

Enamik lahendajatest ei saanud aru, mida tuleb tegelikult tõestada.
Õige vastus saadi sageli intuitiivsete kaalutluste abil kätte, kuid sellest

peaks lahendus alles algama. Kindlasti tuleb tõestada, et K = 3
√
3 pu-

hul on vajalik järeldus õige (ühe võrratuse kehtivusest järeldub teise
võrratuse kehtivus) ning et K suuremate väärtuste korral saab lei-
da kontranäite, mille korral see järeldus paika ei pea. Teine pool jäeti
reeglina üldse tähelepanuta, esimese poole kohta eeldati aga, et see
järeldub vastuse leidmisel kasutatud intuitiivsetest kaalutlustest auto-
maatselt.

3. (Härmel Nestra) Paljud püüdsid ülesannet lahendada, tõestades ül-
disemat väidet: mistahes 3-ga mittejaguva arvu kirjutamisel 3n korda
üksteise järele saadav arv jagub arvuga 3n , kuid mitte arvuga 3n+1 .
Esitame sellise lahenduse jaoks eraldi hindamisskeemi; iga osaline la-
hendus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires
iga allpool märgitud osa eest antud punktid summeeriti.

Lahendus, kus otseselt tõestati ülesandes esitatud väidet:
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Induktsiooni baas: 2 p.

Sealhulgas:

• jaguvus arvuga 3n: 1 p.

• mittejaguvus arvuga 3n+1: 1 p.

Teguriteks lahutus 1 . . . 1
︸ ︷︷ ︸

3n+1

= 1 . . . 1
︸ ︷︷ ︸

3n

· 1 0 . . . 0
︸ ︷︷ ︸

3n
−1

1 0 . . . 0
︸ ︷︷ ︸

3n
−1

1: 2 p.

Selle põhjal induktsiooni sammu läbiviimine: 3 p.

Sealhulgas:

• jaguvus arvuga 3n+1: 1 p.

• mittejaguvus arvuga 3n+2: 2 p.

Induktsiooni baasi eest anti 1 punkt vähem, kui juht n = 0 oli läbi
vaatamata.
Teguriteks lahutuse osa eest anti 1 punkt, kui numbrid 1 olid õigesti
jaotatud kolme võrdsesse gruppi.
Induktsiooni sammu eest anti 1 punkt vähem, kui polnud põhjendatud,
miks sellest, et üks tegur ei jagu 3n+1 -ga ja teine ei jagu 9-ga, järeldub,
et korrutis ei jagu 3n+2 -ga (selle punkti saamiseks piisas mainimisest,
et 3 on algarv).

Lahendus, kus tõestati üldisemat väidet:

Induktsiooni baas: 2 p.

Näitamine, et 3-ga mittejaguva arvu kirjutamisel 3n korda üks-
teise järele saadud arvu jagamisel 3-ga saame sama tüüpi arvu,
kus 3 astendaja korduste arvus on väiksem: 3 p.

Selle põhjal induktsiooni sammu läbiviimine: 2 p.

Korralikku seda tüüpi lahendust ei olnudki. Tavaliselt oli kirja pandud
pikk ja ähmane jutt, millest oli siiski võimalik välja noppida ülaltoodud
skeemile vastavaid osi ja nende eest punkte anda.

Rohkem kui kolmandikus töödest võeti lahendamisel aluseks väär eel-
dus, et arv jagub 3n -ga parajasti siis, kui tema ristsumma jagub 3n -ga.
See väide ei kehti juba n = 3 korral kumbagi pidi (kontranäited on
27 ja 1899) ning isegi siis, kui see kehtinuks, tulnuks see punktide
saamiseks tõestada, kuna tegemist ei ole tuntud faktiga.
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4. (Emilia Käsper) Lahenduse iga allpool märgitud osa eest antud punk-
tid summeeriti.

Jada perioodilisuse näitamine või suvalise liikme avaldamine
mingi kahe liikme kaudu: 2 p.

Tähelepanek, et S6n = 0 koos põhjendusega või summa Sn

avaldamine kahe liikme (enamasti a2 ja an−1) summana: 1 p.

Sobiva võrrandisüsteemi koostamine: 2 p.

Võrrandisüsteemi lahendamine: 1 p.

S2000 leidmine eelnevast: 1 p.

Kui järeldus, et jada on perioodiline, oli tehtud ilma piisava põhjen-
duseta (nt. ainult võrduse a7 = a1 põhjal), siis selle osa eest anti
maksimaalselt 1 punkt.
Võrrandisüsteemi lahendamise eest punkti ei antud, kui oli leitud ai-
nult a2000 .
Ainult õige vastuse eest ilma igasuguse lahenduseta anti 0 punkti.

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

Näitamine, et saab tõmmata
n2

4
või

n2 − 1

4
lõiku, vastavalt n

paarsusele: 2 p.

Näitamine, et rohkem lõike ei saa tõmmata: 5 p.

Esimese osa eest anti 1 punkt, kui oli tehtud üht järgnevast:

• antud sobiv konstruktsioon ja leitud õige lõikude arv kas paaris
või paaritute n väärtuste jaoks;

• kui iga n jaoks oli antud sobiv konstruktsioon, kuid polnud leitud
õiget lõikude arvu;

• kui väärtuste n = 3, 4, 5, 6 jaoks oli antud sobiv konstruktsioon
ja üldjuhu jaoks antud õige vastus.

Nagu varemgi kaheosalistel ülesannetel, oli tüüpiliseks veaks ülesande
ühe poole äraunustamine. Osa lahendajaid püüdis mingi arvu jaoks
näidata, et niipalju lõike saab tõmmata, osa aga näidata, et rohkem
lõike tõmmata ei saa. Maksimaalsuse tõestamine nõuab aga muidugi
mõlemat.
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Need, kes püüdsid näidata, et rohkem lõike tõmmata ei saa, ei vaadel-
nud enamasti suvalist ülesande tingimusi rahuldavat lõikude paigutust,
vaid ainult teatud mugavaid erijuhte. Sellised lahendused ei saanud üle
3 punkti.
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