
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

10. märtsil 2001. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Elts Abel, Mart Abel) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud
punktid summeeriti.

Koostööks sobivate paaride esitamine tabeli kujul või kirjelda-
mine sõnaliselt: 2 p.

Kahe võimaluse leidmine sobivate paaride moodustamiseks
(koos selgitustega): 2 p.

Veel kahe võimaluse leidmine sobivate paaride moodustamiseks
(koos selgitustega): 2 p.

Eelneva põhjal õige vastus: 1 p.

Ainult õige vastuse eest (4 võimalust) sai 2 punkti.

Lahendused, kus oli ülesande mõnda tingimust valesti tõlgendatud,
said 1–3 punkti.

2. (Kati Metsalu) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tõestus, et |BC| = 2|AB|: 3 p.

Selle alusel küljepikkuste korrektne leidmine (võimalike juhtu-
de läbivaatamine): 4 p.

Kui vastus sisaldas “kolmnurka” küljepikkustega 1, 2 ja 3 ühikut, võis
lahenduse eest saada maksimaalselt 6 punkti.

Väga paljud tegid joonise, kleepisid külgedele oma suva järgi külge
sildid x , x + 1 ja x + 2 ning lähtusid sellest oma arutlustes. Sellised
tööd võisid teise osa eest saada ülimalt 1 punkti ja kokku seega 4
punkti.
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3. (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 märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus, kus tüdrukute kappide numbrid avaldati ühe muutuja kaudu:

Kapinumbrite avaldamine ühe muutuja kaudu: 2 p.

Neist seostest õige majanumbri leidmine: 3 p.

Tüdrukute kapinumbrite võimalike variantide leidmine á 1 p.

Lahendus, kus joonise põhjal kirjutati välja kõik võimalikud tüdrukute
kapinumbrite variandid:

Joonise põhjal tüdrukute kapinumbrite kõigi võimalike varian-
tide väljakirjutamine: 2 p.

Sobivate kolmikute leidmine: 3 p.

Sobiva majanumbri leidmine: 2 p.

Kui oli eeldatud, et Madli kodumaja number saab omada täpselt ühte
võimalikku väärtust, siis sai 5 punkti, kui muid vigu ei olnud.

4. (Ahti Peder) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Täielik lahendus: 7 p.

Lahendatud lõpuni, kuid kasutatud vigast järeldust: kui kehtib
võrdus a2(c2 − d2) = b2(c2 − d2), siis a2 = b2: 5 p.

Näidatud ainult, et |a| = |b| või |c| = |d|: 4 p.

Lahendatud lõpuni eeldusel, et |ac+ bd| = 1 ja |ad+ bc| = 1 on
samaväärsed vastavalt tingimustega ac+ bd = 1 ja ad+ bc = 1: 3 p.

Idee vaadelda kahte juhtu ac+bd = −ad−bc ja ac+bd = ad+bc,
tõestuse alged: 2 p.

Ainult idee vaadelda kahte juhtu ac + bd = −ad − bc ja
ac + bd = ad + bc: 1 p.

Kõige rohkem esinev viga oli ülesande eelduse ja väite äravaheta-
mine, s.t. lahendus algas nii: “Kehtigu võrdused |a| = |b| = 1 või
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|c| = |d| = 1, siis . . . ”. Sellised lahendused ei saanud üldjuhul ühte-
gi punkti. Paljudes töödes tuli punkte maha võtta ka selgituste liigse
napisõnalisuse pärast.

Vähemalt 20 töös leidus mõttekäik, et kui a2(c2−d2) = b2(c2−d2) , siis

kindlasti a2 = b2 . Umbes 10 töös väideti, et kui |ac + bd| = |ad + bc| ,
siis |ac − bc| = |ad − bd| .

5. (Emilia Käsper) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

a) osa kokku: 3 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek, et kuusnurga nurgad saavad olla kas 60◦ või
120◦: 1 p.

• järeldus, et kõik nurgad on täpselt 120◦: 2 p.

b) osa kokku: 4 p.

• selgitus, miks vähim võimalik n väärtus on 6: 1 p.

• tõestus, et iga n > 6 jaoks leidub nõutud jaotusviis: 3 p.

Vanem rühm

1. (Emilia Käsper) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

a) osa kokku: 5 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek, et võidupileti seerianumbris ei saa esineda
numbrid 0 ja 5: 2 p.

• tõestus, et ainus sobiv numbrite kombinatsioon on 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9: 3 p.

b) osa: 2 p.

Ülesande b) osa eest sai ühe punkti, kui oli leitud mingi võimalik
võidupileti seerianumber.
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2. (Nikita Salnikov) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

a) osa kokku: 4 p.

Sealhulgas:

• idee kasutada kaari või kõõlnelinurki: 2 p.

• tõestuse lõpuleviimine: 2 p.

b) osa kokku: 3 p.

Sealhulgas:

• sobiv konstruktsioon: 1 p.

• põhjendus, et see ei ole kõõlkuusnurk: 2 p.

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

Õige ja matemaatiliselt korrektselt vormistatud lahendus: 7 p.

Ülesanne lahendati eeldusel, et f(0) = 0 (kui see eeldus teh-
ti lahenduskäigu algul, sai vähem punkte, kui aga lahenduse
lõpul, nii et lahenduse täielikuks muutmiseks poleks vaja palju
lisada, siis rohkem): 3-5 p.

Eeldati, et tegemist on ruutfunktsiooniga ja f(0) = 0: 2 p.

Proovimise teel või kontrollijale arusaamatul viisil on saadud
vastus: 1 p.

Lahendaja ei tunne funktsiooni mõistet või ei saanud aru, mida
tuleb leida: 0 p.

Selles ülesandes oli ühte lahendit võrdlemisi lihtne leida, ta paistab
kohe proovimiselgi silma. Teise lahendi leidmine seevastu õnnestus val-
davalt vaid meetodite abil, mis tagasid kogu ülesande korrektse lahen-
duse.

Reeglina on funktsionaalvõrrandite lahendamisel nõutav ka lahendi
sobivuse kontrollimine. Et siin tuleneb sobivus aga lahenduskäigust
endast, siis ei nõudnud me kontrolli olemasolu. Tihti eeldati võrduse
f(0) = 0 kehtivust, leides selleks kõige mitmekesisemaid põhjendusi.
Sageli püüti ka funktsiooni f otsida ruutfunktsioonide klassist — selli-
ne lahendusmeetod võimaldab küll leida kaks lahendit, aga ei tõesta, et
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need on ainsad. Mitmetel lahendajatel oli tõsiseid raskusi funktsiooni
mõistest arusaamisega.

4. (Härmel Nestra) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

a) osa kokku: 5 p.

Sealhulgas:

• tõestus, et sin2 x+ sin2 y ei saa olla üksinda teistest erinev: 2 p.

• tõestus, et 1 ei saa olla üksinda teistest erinev: 3 p.

b) osa kokku: 2 p.

Sealhulgas:

• korrektne näide: 1 p.

• selle sobivuse põhjendus: 1 p.

5. (Meelis Kull) Ülesannet lahendati kahel erineval viisil: hindamisskee-
mid esitame kummagi lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline lahendus
sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires allpool
märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus, kus vaadeldi Juku käike vastupidises järjekorras:

Tähelepanek, et on kasulik vaadata Juku käike vastupidises
järjekorras, viimasest esimeseni: 2 p.

Arusaamine, kuidas leida käik, millega saavutati antud seis: 2 p.

Põhjendus, et iga seisu korral on käik, mille tulemusena see seis
tekkis, üheselt määratud: 2 p.

Õige algseisuni jõudmine: 1 p.

Lahendus, kus kõigepealt leiti, mitu kuuli peab olema igas karbis:

Lõpust alustades arvutamine, mitu kuuli peaks olema igas kar-
bis: 2 p.

Selle käigus kõigi võimaluste läbivaatamine või eraldi tõestus,
et üle 41 kuuli ei saa algul karpides olla: 2 p.
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Õige algseisuni jõudmine: 1 p.

Selgitus, et iga kord tuleb tühjendada vähima võimaliku num-
briga karp, või näide, kuidas saab kõik kuulid ära tõsta: 2 p.

Kõige tüüpilisema veana tõestati küll, et üle 41 kuuli ei saa algul karpi-
des olla, aga kas 41 on realiseeritav, unustati kontrollida. Teine levinud
viga oli, et arvutati lõpust alustades, mitu kuuli peaks olema igas kar-
bis, kuid jäeti läbi vaatamata mitmed erijuhud. Näiteks á priori ei ole
selge, miks peaks võtma viiendasse karpi viis kuuli ja mitte null — vii-
masel juhul saaks näiteks neljandasse karpi panna ühe kuuli rohkem.
Põhjendus on küll lihtne, aga selle peab ikkagi kirja panema.
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