
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

16. veebruaril 2002. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

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

a) osa: 5 p.

b) osa kokku: 2 p.

Sealhulgas:

• selgitus, miks arvude reas sobivad otstesse ainult 8 ja 16 1 p.

• järeldus, miks neid arve ei saa ringjoonele paigutada 1 p.

Ülesande a) osas sai 4 õige arvu eest õiges järjekorras 1 punkti ja iga
järgmise 3 arvu eest 1 punkti lisaks.

Ülesande a) osa lahendasid peaaegu kõik, b) osa lahendati mõnevõrra
vähem. Osa lahendajatest esitasid küll õige näite, kuid teise osa
põhjenduseks märkisid vaid seda, et arvude 8 ja 16 summa ei ole
täisruut (põhjendamata, miks arvude paigutamiseks ritta pole teisi
võimalusi, kus need arvud ei oleks rea otstes).

2. (Mati Abel) Žürii poolt pakutud lahendusideed (7-ga jaguvus) ka-

sutati väga vähestes töödes. Ülesannet lahendati tegelikult põhiliselt
kolmel viisil: hindamisskeemid esitame iga lahendusviisi jaoks eraldi.
Iga osaline lahendus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures selle
skeemi piires märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus paarsuse abil:

Võrdusest a2 + b2 = 2002 järeldamine, et a ja b on sama paar-
susega: 1 p.

Näitamine, et ei sobi paarisarvud a ja b: 2 p.

Näitamine, et ei sobi paaritud arvud a ja b: 4 p.
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Lahendus kõikide võimaluste läbivaatamise teel:

Arvude 1, 2, . . . , 44 ruutude leidmine: 2 p.

Kõikide vahede 2002− a2 leidmine: 2 p.

Põhjendus, et ükski leitud vahedest ei osutu täisruuduks: 3 p.

Lahendus lõpunumbrite vaatlemise abil:

Võrdusest a2 + b2 = 2002 järeldamine, et a2 ja b2 üheliste
numbrid võivad olla vaid 1 ja 1 või 6 ja 6: 2 p.

Kõikide arvust 2002 väiksemate täisruutude leidmine, mille
lõpunumbriks on 1 või 6 : 2 p.

Väide, et mistahes kahe niisuguse täisruudu summa ei ole 2002: 1 p.

Selle väite põhjendus: 2 p.

3. (Oleg Peťsonkin) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

On olemas idee, näiteks on vaadeldud juht, kus Q on kõrguse
ja külje lõikepunkt; kaugemale pole jõutud: 1 p.

Põhimõtteliselt õige lahendus, väikeste ebatäpsustega või puu-
duvad mõned põhjendused: 5 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Ainult juhu P = A vaatlemise eest anti 0 punkti.

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

a) osa: 2 p.

b) osa kokku: 5 p.

Sealhulgas:

• mõnede esimeste arvude an jagamisel 3-ga ja 5-ga või 15-ga
tekkivate jääkide leidmine, või seose an+1 = 24an−1 − an−2

leidmine: 2 p.

• lahenduse lõpuleviimine: 3 p.

Kummaski osas anti ainult õige vastuse eest ilma põhjenduseta 1
punkt.
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5. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Põhjendus, et ringjoonel esineb kolmik a0a või analoogiline: 4 p.

Näitamine, et siit tuleneb skeem a0aa0aa0a . . . : 2 p.

Lõppjäreldus: 1 p.

Tüüpilises ebatäielikus lahenduses oli näidatud, et n = 3k korral lei-
duvad ringjoonele kirjutatavad arvud, mille puhul ülesande tingimused
on rahuldatud — selle eest anti 2 punkti ning juhul, kui selle alusel oli
antud õige lõppvastus, veel lisaks 1 punkt.

Tööd, kus polnud tehtud muud peale tõdemise, et kõik arvud ringjoo-
nel on mittenegatiivsed, said 1 punkti.

Tööd, kus esines arvestatavaid puudujääke lahenduse idee kirjeldami-
sel (kuigi idee oli läbiviidav), näiteks kitsendasid asjatult üldisust, said
1 või 2 punkti vähem.

Suur osa lahendajaid nähtavasti ei söandanud seda ülesannet lahenda-
ma hakatagi. Ka arvestatav osa nendest, kes olid ülesannet lahenda-
nud, piirdus näitamisega, et n = 3k korral leidub ülesande tingimu-
si rahuldav arvude paigutus ringjoonel — siit järeldati aga ekslikult,
et see leidub ainult arvude n = 3k korral. Mõned olid leidnud õige
skeemi a0aa0aa0a . . . , kuid saanud siit mitmesuguste eksituste tõttu
hoopis vastuse n = 2k + 1 või n = 6k . Mõned lahendajad olid leid-
nud sobivad arvud konkreetsete n väärtuste korral, ent ei suutnud üle
minna juhule n = 3k .

Täielikke lahendusi oli kaht tüüpi: üks, mis langes kokku ametliku la-
hendusega, ja teine, kus kasutades arvude mittenegatiivsust — oletati,
et ringjoonel on kaks erinevat nulliga mittevõrdset arvu ning selgita-
ti, millised arvud neile järgnevad (tüüpiliselt leiti kasvav arvude jada,
kust saadi vastuolu). Teist tüüpi lahenduse vormistamine paistis olevat
tülikam.

Vanem rühm

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

Võrduste b = aq ja c = aq2 (või sarnaste) saamine: 1 p.
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Näitamine, et b = 1: 2 p.

Pythagorase teoreemi kasutamine ja saadava ruutvõrrandi kor-
rektne lahendamine: 3 p.

Õige vastuse leidmine: 1 p.

2. (Leopold Parts) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Juhu ab < 0 läbivaatamine: 3 p.

Juhu ab > 0 läbivaatamine: 3 p.

Juhu ab = 0 läbivaatamine: 1 p.

Kui esialgset avaldist oli pikemalt mõtlemata juuritud, anti 0 punkti.

Üsna paljud lahendajad olid ülesandest valesti aru saanud ja eeldanud,
et a ja b on erimärgilised.

3. (Reimo Palm) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tõestus, et |KB| = |LB|: 5 p.

Tõestus, et nurgad BKL ja BLK on võrdsed: 2 p.

Ülesanne osutus võrdlemisi lihtsaks, nii et enamik neist, kes selle üles-
ande eest üldse punkte said, sai ka maksimumpunktid.

4. (Uve Nummert) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Leitud ainult maagilise arvu esitus N = 100000n − n: 1 p.

Saadud esitus N = abcd(e−1)(9−a)(9−b)(9−c)(9−d)(10−e),
kuid edasi pole mindud, või on leitud tingimused arvu N numb-
ritele proovimise teel ja siis õigesti loendatud sellised arvud: 2-3 p.

Leitud õigesti tingimus, et k. ja (k+5). numbri summa on 9,
kuid loendamisel arvestamata jäetud sellest tulenev kitsendus,
mistõttu vastuseks saadud 9 · 9 · 8 · 7 · 6: 4 p.

Saadud esitus N = abcd(e−1)(9−a)(9−b)(9−c)(9−d)(10−e),
ja vaatlemata juht e = 0, mistõttu saadud vale vastus: 5 p.
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Esituses N = 100000n−n võetud n = abcd(e+1), kust saadud

N = abcde(9−a)(9−b)(9−c)(9−d)(9−e), ja loendatud õigesti,
kuid selgitamata juht, kus n lõpeb 0-ga, või muidu õiges lahen-
duses selgitused ebapiisavad: 6 p.

Korrektne lahendus: 7 p.

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

Tõestus, et tingimusi rahuldavas komplektis on ülimalt 9 arvu: 3 p.

Näide tingimusi rahuldavast arvude komplektist 9 arvuga: 4 p.

Esimeses osas anti 2 punkti selle näitamise eest, et erinevaid 2-kohalisi
arve numbritest 1, 2 ja 3 on 9.

Näite eest vähem kui 9 arvuga võis saada kuni 2 punkti. Kui aga näide
ei rahuldanud ülesande tingimusi, siis punkte ei saanud.

Võrreldes sarnaste ülesannetega eelmistel võistlustel oli seda ülesannet
üllatavalt hästi lahendatud. Ainult vähesed neist, kes olid saanud kätte
õige vastuse, unustasid ära, et lahendus koosneb kahest osast. Paljud
ei olnud siiski leidnud näidet 9 arvuga ja pakkusid seetõttu vastuseks
mõnd väiksemat arvu, tüüpiliselt 6. Üksjagu lahendajaid pakkus vas-
tuseks ka 9-st suuremaid arve.
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