
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

6. oktoobril 2001. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

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

Õige vastus: 2 p.

Viide Pythagorase teoreemile: 1 p.

Lahenduskäigu jaoks olulised tähelepanekud joonisel tekkinud
nurkade või kujundite kohta: 1 p.

Nende tähelepanekute põhjendused ja selgitused: 3 p.

Õige vastuse eest sai 2 punkti, kui oli tehtud õiges mõõtkavas korrektne
joonis.

Kui kasutatud tähelepanekud olid põhjendatud osaliselt, sai selle osa
eest 1–2 punkti.

Ülesanne osutus lahendajaile üle ootuste raskeks. Ruudukeste külge-
de projektsioonide ideed kasutasid ainult üksikud lahendajad. Enamik
leidis ruudu külje kahekordse pikkuse joonisel tekkinud täisnurksest
kolmnurgast, mille kaatetite pikkusteks loeti 2 ja 4 ühikut ilma igasu-
guste põhjendusteta. Kasutati ka muid konstruktsioone nagu näiteks
viiest ruudukesest koosneva kujundi täiendamist 3 × 3 ruuduks või
ülemise ruudu nihutamisel paremale tekkinud sümmeetrilist kujundit.
Ka nende puhul jäi puudu põhjendustest, miks tõmmatud lisajoon ik-
ka läbib teatud punkti või miks mõnda olulist punkti läbiv sirge on
risti või paralleelne ristküliku küljega.

Geomeetriaülesannete lahendamisel on korrektne joonis, mis aitab lei-
da õiget lahendusideed, küll sageli väga oluline, kuid joonise põhjal
tehtud tähelepanekud tuleb alati ka põhjendada.
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2. (Ahti Peder) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Leitud kõikide liidetavate viimased numbrid: 1 p.

On olemas idee vaadelda iga liidetavat modulo 13: 2 p.

Leitud, et antud avaldis on modulo 13 võrdne avaldisega
(19 + 29 + . . . + 129) · 154: 4 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Ainult õige vastuse eest sai 2 punkti.

Ka see ülesanne osutus oodatust oluliselt raskemaks. Levinuim eksimus
oli väide, et kui mingite liidetavate summa jagub 13-ga, siis jagub
13-ga ka nende liidetavate suvaliste astmete summa. Paljud püüdsid
miskipärast leida iga liidetava viimast numbrit (ehk 10-ga jagamisel
tekkivat jääki); siinkohal sageli lahenduskäik ka lõppes.

3. (Indrek Zolk) Ülesannet lahendati põhiliselt kahel viisil: tüüpiliste
lahenduste eest anti kummalgi juhul punkte järgmiselt:

Lahendus, kus võrrandeid kombineerides leiti summade [a]+{b} väär-
tused muutujate paaride (a, b) jaoks:

Eksitud algebralistes teisendustes kuhugi jõudmata, või täis-
osa ja murdosa definitsioonist ülesande sisu moonutavalt aru
saadud: 0 p.

Jõutud võrduseni x+ y + z = 300,15 või mõne võrduseni, kust
see otseselt järeldub: 2 p.

Jõutud võrdusteni kujul [z] + {y} = 99,95: 4 p.

Leitud x, y ja z täis- ja murdosad, kuid lõppvastus puudub: 6 p.

Leitud x, y ja z väärtused: 7 p.

Kui võrdustest kujul [z] + {y} = 99,95 oli leitud ainult üks, anti 3
punkti.

Lahendus, kus otseselt lähtesüsteemi põhjal leiti x , y ja z täis- ja
murdosade võimalikud väärtused:
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Kirjutatud välja variandid: [x]+[y] = 200 või [x]+[y] = 199, . . .
ning {x}+{z} = 0,2 või {x}+{z} = 0,1 , . . . : 2 p.

Ähmastel kaalutlustel osa variante välistatud, ülejäänud kor-
rektselt läbi vaadatud: 4 p.

Kõik variandid korrektselt läbi vaadatud: 7 p.

Oluliste arvutusvigadega lahendused said 1 punkti vähem.

Võrdusteni kujul [z] + {y} = 99,95 võis jõuda erinevalt: kas kõige-
pealt summeerides süsteemi kõik võrrandid ja siis summast antud
võrrandeid lahutades, või lihtsalt lahutades esimese ja teise võrrandi
summast kolmanda jne.

Teine lahendusviis oli töömahukam, sisaldades otseselt lähtesüsteemi
põhjal x , y , z täis- ja murdosade võimalike väärtuste väljakirjutamist
ning seejärel saadud variantide ammendava läbivaatuse teel otsitavate
kõigi võimalike väärtuste leidmist.

Mõnelegi õpilasele valmistas raskusi täis- ja murdosa mõistetest aru-
saamine. Ka tõlgendati valesti tekstis antud murdosa definitsiooni
{r} = r − [r] , oletades näiteks, et seeläbi kehtib võrdus {x} = y − [z]
vmt. Mõned õpilased jätsid täis- ja murdosa märgid neile sobivates
kohtades ka lihtsalt ära.

4. (Oleg Petshonkin) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Tõestatud ülesande väite pöördväide — kui M on kolmnurga
mediaanide lõikepunkt, siis on vaadeldavate väikeste kolmnur-
kade pindalad võrdsed: 1 p.

Tõestatud, et punkt M jaotab kolmnurga igast tipust läbi
punkti M vastasküljele tõmmatud lõigu suhtes 2 : 1 ning
põhjenduseta väidetud, et see omadus on ainult mediaanide
lõikepunktil: 3 p.

Tõestatud, et kolmnurga ühest tipust läbi punkti M vastaskül-
jele tõmmatud lõik on mediaan, kuid puudub viide sellele, et
teiste tippude jaoks kehtib analoogiline arutlus, ega ole tehtud
ka lõppjäreldust: 6 p.

Täielik lahendus: 7 p.
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Valdav osa lahendajatest ei tee vahet ülesande tekstis antud eelduse
ja väite vahel, tõestades nõutava väite asemel selle pöördväidet.

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

a) osa õige vastus: 1 p.

b) osa kokku: 6 p.

Sealhulgas:

• suvalise n jaoks koordinaattelgedega paralleelsete külgedega
ruutude arvu avaldamine: 2 p.

• tähelepanek, et leidub ka ruute, mille küljed ei ole paralleel-
sed koordinaattelgedega: 1 p.

• Rn üldavaldise leidmine: 3 p.

Kahjuks oli valdavas osas töödest vaadeldud vaid teatud osa ülesandes
kirjeldatud ruutudest — selliseid, mille küljed on paralleelsed koordi-
naattelgedega. Kuna sellest on täislahenduseni veel üsna pikk samm,
ei saanud need tööd üle 2 punkti.

Vanem rühm

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

Paarisnumbrite 2, 4, 6, 8 sobivus: 2 p.

Paaritute numbrite 1, 3, 5, 7 sobivus: 2 p.

Tõestus, et number 9 ei sobi: 3 p.

Sealhulgas:

• näitamine, et kui summa koosneb ainult numbritest 9, siis
liitmisel ülekanded puuduvad: 1 p.

• näitamine, et kui ülekanded puuduvad, siis summa numbrite
arv on paaris: 2 p.
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Kui oli näidatud vähemalt kahe paarisnumbri sobivus, sai esimese osa
eest 1 punkti 2-st. Samuti sai teise osa eest 1 punkti 2-st, kui oli näida-
tud vähemalt kahe paaritu numbri sobivus. Põhjendust “analoogiliselt
saame näited teiste numbrite jaoks”võeti arvesse ainult siis, kui vajalik
analoogia oli toodud näidetest selgelt näha. Näide võrdsete liidetava-
tega andis 0 punkti, kuna oli ülesande tingimustega vastuolus.

Seegi iseenesest väga lihtne ülesanne osutus lahendajaile ootamatult
raskeks, vead olid seejuures üpris algelised. Paljudel juhtudel too-
di näiteks arvud 4545 . . . 45 ja 5454 . . . 54, mis pidavat liites andma
2001 numbrist 9 koosneva arvu. Tihti väideti numbri 2 mittesobivust
põhjusel, et 2 ei esituvat kahe erineva numbri summana. Et lahendusi,
kus lihtsaimgi osa — numbrite 2, 4, 6, 8 võimalikkuse näitamine —
oli tehtud, oli vaid pisut üle viiendiku kõigist töödest, näitab selgelt
puudujääki õpilaste iseseisva mõtlemise oskuse arendamisel.

2. (Leopold Parts) Ülesannet lahendati põhiliselt kahel viisil: hindamis-
skeemid esitame kummagi lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline lahen-
dus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires
märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus, kus pindala arvutati valemi S = p · r ja Heroni valemi abil:

Tähelepanek, et siseringjoone diameeter on lühem igast küljest: 1 p.

Pindala valemi S = p · r ja Heroni valemi kasutamine: á 1 p.

Võrduse d = 2x saamine, kus x on aritmeetilise jada vahe: 2 p.

Näitamine, et siis kolmnurk tõesti on täisnurkne: 2 p.

Lahendus puutujalõikude abil:

Tähelepanek, et siseringjoone diameeter on lühem igast küljest: 1 p.

Idee kasutada puutujalõike: 1 p.

Võrduse d = 2x saamine puutujalõikude abil: 3 p.

Näitamine, et siis kolmnurk tõesti on täisnurkne: 2 p.

Esines ka paar trigonomeetrilist lahendust, mis said punkte vastavalt
sellele, kui suur osa kogu vajalikust arutlusest oli tehtud.
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Tüüpiline viga oli tõestatava väite (et kolmnurk on täisnurkne) arutlu-
ses mingil viisil eeldusena kasutamine. Näiteks tulemust d = 2x saadi

ka valemit S =
ab

2
kasutades, mis kehtib aga ainult täisnurkses kolm-

nurgas. Teine viis seda tulemust ebakorrektselt saada oli Pythagorase
teoreemi rakendamine. Need lahendused said punkte juurde siis, kui oli
aru saadud, et tegu on samaväärsusega, s.t. kolmnurga täisnurksus on
samaväärne võrdusega d = 2x , ning otsiti võimalusi selle tõestamiseks.
Kui aga lihtsalt järeldati vääradest eeldustest, et d = 2x , ning öeldi,
et kolmnurk on seega täisnurkne, siis selle eest punkte ei saanud.

Paar lahendajat, kes ekslikult eeldasid, et tegu on järjestikuste täisar-
vudega, said suhteliselt palju punkte, sest otseselt polnud seda eeldust
kasutatud ning tõestus oleks samamoodi töötanud ka suvalise aritmee-
tilise jada jaoks.

3. (Uve Nummert) Ülesannet lahendati põhiliselt kahel viisil: hindamis-
skeemid esitame kummagi lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline lahen-
dus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires
märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus n ja 6n jagajate vahelise seose abil:

Näitamine, et 6n jagajad on arvud kujul d, 2d, 3d ja 6d, kus d
on n suvaline jagaja: 3 p.

Siit võrratuse S(6n) 6 12S(n) saamine: 1 p.

Õige tingimuse sõnastamine võrduse S(6n) = 12S(n) kehtivu-
seks: 1 p.

Selle tingimuse põhjendamine: 2 p.

Lahendus S(n) üldvalemi abil:

S(n) üldvalemi õige kirjapanek: 2 p.

S(6n) ja S(n) suhte avaldamine 2 ja 3 astendajate kaudu: 3 p.

Näitamine, et see suhe ei ületa 12 ning on 12 parajasti siis, kui
n algtegurite hulgas pole 2 ega 3: 2 p.
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Üllatusena arvasid väga paljud lahendajad, et arvu 6n jagajateks saa-
vad lisaks n jagajatele olla veel ainult 2, 3 ja 6; esines ka arvamusi,
et lisandub ainult jagaja 6n . Paaris lahenduses oli küll ähmaselt aru
saadud, kuidas 6n jagajad moodustuvad, kuid polnud suudetud seda
mõtet korralikult väljendada — need lahendused said 1–2 punkti.

Neist lahendajatest, kes leidsid üldvalemi S(n) jaoks, oskasid kõik pea-
le ühe ka lahenduse edukalt lõpuni viia — ühel juhul läks arutlus rappa
arvutusvea tõttu ja see töö sai 5 punkti.

4. (Nikita Salnikov) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

Tähelepanek, et 6 BDA = 6 C + 6 A/2: 1 p.

Siinusteoreemi õige kasutamine: 2 p.

Tõestus, et 6 C = 6 A/2: 3 p.

Selle põhjal 6 A suuruse leidmine: 1 p.

Ainult õige vastuse eest sai 1 punkti.

5. (Jan Villemson) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

a) osa: 2 p.

b) osa: 5 p.

Mitmed osalised lahendused teenisid paar punkti (näiteks võrratuse
vasaku poole lahtikorrutamine ja mingil mõistlikul kujul kirjapanek,
või idee kasutada b) osas induktsiooni ja selle baasi läbitegemine and-
sid kumbki 1 punkti).

Pikem kommentaar selle ülesande kohta on esitatud eraldi.
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