
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

9. veebruaril 2003. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Konstantin Tretjakov) Ülesannet lahendati lisaks žürii poolt paku-
tud lahendusele palju ka suuruselt sobivate arvude läbivaatamise teel.
Järgnevalt esitame hindamisskeemi kummagi lahendusviisi jaoks eral-
di. Iga osaline lahendus sai punkte ainult ühe skeemi järgi, kusjuures
selle skeemi piires märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

Lahendus suuruselt sobivate arvude läbivaatamise teel:

Sobivate arvude läbivaatuse idee selge sõnastamine: 1 p.

Läbivaadatavate juhtude loetelu leidmine: 3 p.

Juhtude läbivaatamine ja vastuse leidmine: 3 p.

Algebraline lahendus:

Lahenduse idee (kui see läks kaugemale neljakohalise arvu esi-
tusest kujul 1000a + 100b + 10c + d): 2 p.

Idee realiseerimine (nt. ruutude vahe teguriteks lahutamise ka-
sutamine): 2 p.

Lahenduse lõpuleviimine ja vastuse leidmine: 3 p.

Arvu 1111 võimaliku tegurduse 1111 = 1 · 1111 mainimata jätmise
eest punkte maha ei võetud.

2. (Ahti Peder) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Arusaamine, et koera teekond koosneb 6 ringjoone kaarest: 2 p.

Tähelepanek, et need kaared on kõik 120◦-sed: 2 p.

Õige kaarepikkuse arvutamise valemi kasutamine: 1 p.

Kaarte pikkuste leidmine täpsete arvudena: 1 p.

Õige lõppvastus: 1 p.
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Ülesanne osutus lahendajatele lihtsaks. Levinuima veana arvati, et koe-
ra teekond koosneb sirglõikudest. Mõnes töös oli eksitud ka kaarte
nurgamõõdu leidmisel.

3. (Leopold Parts) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Tehtud joonis, kirja pandud vale või üldsõnalist juttu: 0 p.

Kirja pandud võrrandid, mille algebralisel teisendamisel on või-
malik saada õige vastus: 4 p.

Täielik lahendus: 7 p.

4. (Oleg Peťsonkin) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

Tähelepanek, et kolmnurgad AA1D2 ja A1A2E (või neile ana-
loogilised) on sarnased: 1 p.

Lõikude AA1, A1A2, A2B ja D2A1 (või analoogiliste) pikkuste
leidmine: 4 p.

Vaadeldavate kolmnurkade võrdsuse näitamine: 1 p.

Sellest ruutude võrdsuse järeldamine: 1 p.

Ainult õige vastuse eest ilma põhjenduseta anti 0 punkti.

5. (Martin Pettai) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Kasulikud ideed puuduvad või ainult õige vastus: 0 p.

Vaadeldud mõningaid erijuhte, millest võiks kasu olla: 1 p.

Sobiva erijuhu (konfiguratsiooni) korral saadakse, et mingis
reas või veerus hakkavad kaks tähte vaheldumisi korduma: 2 p.

Lahenduses kasutatakse tõestamata väidet, et mingis reas või
veerus on kusagil järjest 4 erinevat tähte; seejuures ei ole näi-
datud, kuidas saadakse ühe rea 4 järjestikusest tähest järgmise
rea vastavad tähed: 3 p.

Lahenduses kasutatakse tõestamata väidet, et mingis reas või
veerus on kusagil järjest 4 erinevat tähte; on lihtne lahendust
muuta nii, et läheks vaja vaid 3 erinevat järjest paiknevat tähte: 4 p.
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Lahenduses kasutatakse tõestamata väidet, et mingis reas või
veerus on kusagil järjest 3 erinevat tähte: 5 p.

Peaaegu täielik lahendus väikeste puudujääkidega: 6 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Vanem rühm

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

Võrrandisüsteemi teisendamine kahe muutujaga algebraliseks
võrrandisüsteemiks: 1 p.

Seose leidmine kasutuselevõetud uute muutujate vahel, nt. ku-

jul x + y = 1 või x =
1

4y
: 1 p.

Ülesande taandamine ruut- või biruutvõrrandi lahendamisele: 2 p.

Selle võrrandi lahendamine: 2 p.

Õige lõppvastus: 1 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anti 1 punkt.

Juhul, kui saadi lisaks võõrlahendeid või ei mainitud, miks siinused on
positiivsed, anti 1 punkt vähem.

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

Selgitus, kuidas kahe murdmisega saab alati ristküliku kokku
panna: 4 p.

Tõestus, et ühe murdmisega ei ole alati võimalik ristkülikut
kokku panna: 3 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anti 1 punkt.

Ainult sellise juhu vaatlemise eest, kus kõik pulgad on võrdse pikku-
sega, anti 0 punkti.

3. (Jan Villemson) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.
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a) osa lahendus: 3 p.

b) osa lahendus: 4 p.

Lahenduse b)-osa eest anti 1–2 punkti, kui oli olemas idee jada liikmete
N -ga jaguvust“edasi kanda”, kuid ainult indeksite suurenemise suunas
(vastuolu saamiseks tuleb seal liikuda jada alguse poole).

4. (Reimo Palm) Täielikke lahendusi oli vähe. Suur hulk lahendajaid
arvas, et kolmnurga tippudest tõmmatud sirged saavad lõikuda ühes
punktis ainult siis, kui need sirged on mediaanid, nurgapoolitajad või
kõrgused. Teine osa lahendajaid oli loobunud katsetest lahendada üles-
annet üldjuhul ja teadlikult piirdunud nt. mediaanide juhu vaatlemi-
sega.

Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Ülesanne lahendatud erijuhul (mediaanide, nurgapoolitajate
või kõrguste korral): 1 p.

Arvutatud suhted
|AD|

|PD|
,
|BE|

|PE|
ja

|CF |

|PF |
, kuid edasi pole min-

dud: 1 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Mõned lahendajad said 1 punkti ka suhete x , y ja z asendamisel
tekkinud avaldise sobiva teisendamise eest.

5. (Peeter Laud) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Selgitus, kuidas 2k × 2k juhul kõik ruudud 2k käiguga ühte
värvi värvida: 2 p.

Selgitus, kuidas (2k+1)×(2k+1) juhul kõik ruudud 2k käiguga
ühte värvi värvida: 2 p.

Tõestus, et väiksema arvu käikudega pole võimalik kõiki ruute
ühte värvi värvida: 3 p.

Kui (2k+1)× (2k+1) ruudustiku korral oli näidatud, kuidas kõik ruu-
dud 2k + 1 käiguga ühte värvi värvida, sai selle osa eest 1 punkti.
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