
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

4. oktoobril 2003. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

a) osa: 4 p.

b) osa: 3 p.

Paljudes töödes oli sõnastatud omadus, et arvude summa jagub 9-ga
parajasti siis, kui liidetavate ristsummade summa jagub 9-ga. Žürii
leidis, et see vajab kindlasti tõestamist (ei järeldu päris ilmselt sellest,
et üks arv jagub 9-ga parajasti siis, kui tema ristsumma jagub 9-ga).
Kui seda omadust oli kasutatud ilma tõestuseta, siis a) osa eest täis-
punkte ei antud.

Lahenduse b) osas oli vaja tuua sobiv näide.

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

Tähelepanek, et trapetsi pindala võrdub kesklõigu ja kõrguse
korrutisega 3 p.

Kesklõigu vähima pikkuse leidmine 3 p.

Lõppvastuse leidmine 1 p.

3. (Aleksei Lissitsin) Iga lahendus sai punkte ainult ühe alltoodud skeemi
järgi, ühe skeemi piires lahenduse osade eest antud punktid summee-
riti.
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Lahendus kõigi mängude arvu kaudu:

Tähelepanek, et kõikide mängude arv peab jaguma 7-ga: 1 p.

Kõikide mängude arvu valemi kirjapanek: 2 p.

Siit minimaalse osalejate arvu 15 leidmine: 2 p.

Põhjendus, et selline osalejate arv on tõepoolest võimalik: 2 p.

Lahendus kolme erinevat liiki mängude arvude kaudu:

Paremakäeliste omavaheliste, vasakukäeliste omavaheliste ning
paremakäeliste ja vasakukäeliste vaheliste mängude arvu vale-
mite kirjapanek: á 1 p.

Siit minimaalse osalejate arvu 15 leidmine: 2 p.

Põhjendus, et selline osalejate arv on tõepoolest võimalik: 2 p.

Kui minimaalne osalejate arv 15 leiti korraliku põhjendusega väär-
tuste tabeli abil, kasutamata kumbagi tüüpe valemeid, kuid arvu 15
võimalikkuse kontroll puudus, anti 5 punkti. Mittetäieliku seda tüüpi
arutluse eest punkte ei saanud.

Kui mõni kasutatud mängude arvude valemitest oli vigane, kuid sellest
olid siiski tehtud õiged järeldused, siis anti 1 punkt vähem.

Tähelepaneku eest, et osalejate arv peab jaguma 3-ga, punkte ei an-
tud. Ainult õige vastuse eest anti 1 punkt.

4. (Ago-Erik Riet) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

Leitud mõned erilahendid ilma põhjendusteta: 0 p.

Leitud mõned triviaalsed lõpmatud seeriad ristkülikuid, mida
saab tükeldada: 0 p.

Leitud lõpmatud lahendite seeriad kujul (1, 3k+1) ja (1, 3k+2): 1 p.

Leitud, et pindala ristküliku mn peab esituma kujul 10k + 3l: 1 p.

Tõestatud paljude lõpmatute ristkülikuseeriate tükeldatavus
või põhjendatud osa ristkülikute mittetükeldatavus: 2 p.
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Pindala kuju 10k + 3l abil või mõnel muul viisil piisavalt põh-
jendatud, et ristkülikuid (2, 2), (2, 4), (2, 7), (4, 4) ei saa tükel-
dada: 3 p.

Leitud kõik lahendid, kuid põhjendused mittetükeldatavuse
kohta on puudulikud ning tükeldatavuse näitamisel on mõne
juhu korral induktsioon tegemata või kasutatud mõnd valet in-
duktsioonibaasi: 5 p.

Leitud kõik lahendid, kuid on puudu mõni põhjendus mittetü-
keldatavuse või tükeldatavuse kohta: 6 p.

Täielik lahendus koos korralike põhjendustega: 7 p.

Lahendused, kus polnud aru saadud ülesande tingimusest, et tükel-
duses võib kasutada piiramatul arvul kumbagi ristkülikut, punkte ei
saanud.

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

Vaadeldud ainult esitusi, kus kõik liidetavad on võrdsed: tüü-
piline vastus 250 0 p.

Vaadeldud ainult esitusi, kus kõik liidetavad on võrdsed, v.a.
võib-olla viimane: saadud vastuseks 333 1 p.

Jaotatud arv 100 sammhaaval liidetavateks, nii et igal sam-
mul oleks liidetavad võimalikult võrdsed, nt. 100 = 2 · 50 =
= 4 · 25 = 4 · (12 + 13) = . . . : vastuseks on 3k · 2m, kus m > 2 1 p.

Tähele pandud, et 2 + 2 + 2 asemel 3 + 3 võtmine annab suu-
rema korrutise, kuid seda rakendatud ainult üks kord: saadud
vastuseks 32 · 247 2 p.

Tähele pandud, et 2+2+2 asemel 3+3 võtmine annab suurema
korrutise, ning rakendatud seda korduvalt, kuid saadud vale
vastus 333 · 2 3 p.

Leitud õige vastus, kuid põhjendused, miks see on maksimaal-
ne, puuduvad 3 p.

Leitud õige vastus, põhjendused suurte puudujääkidega 5 p.

Leitud õige vastus, põhjendused väikeste puudujääkidega 6 p.
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Leitud õige vastus, põhjendustes kõik olulised tähelepanekud
olemas 7 p.

Valdav enamus lahendajaid vaatles algusest peale ainult juhtu, kus
kõik liidetavad on võrdsed, ning väitis siis, et korrutis on seda suurem,
mida väiksemad on liidetavad (ja mida rohkem neid seega on), mistõttu

suurim võimalik korrutis on 250 . Sellised lahendused punkte ei saanud.

Vanem rühm

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

a) osa: 4 p.

b) osa: 3 p.

Tüüpiliste a) osa mittetäielike lahenduste eest anti punkte järgmiselt:

On jõutud tähelepanekuni, et 6 × 9 mängulaual on 18 ruutu
suurusega 4× 4: 2 p.

Muidu õige lahendus, kuid jäetud arvestamata, et ühel 4 × 4
ruudul võib olla ka 0 nuppu: 3 p.

Lahenduse b) osas tähelepaneku eest, et võimalusi nuppude arvuks
ühes 5× 5 ruudus on rohkem kui 5× 5 ruute mängulaual, punkte ei
antud.

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

On jõutud lähedale mõne õige lahendi leidmisele: 1 p.

On leitud lahend f(x) =
1

x2
: 2 p.

On leitud lahendid kujul f(x) =
a

x2
, kuid puudub põhjendus,

miks need on ainsad: 3 p.

On olemas idee valida x = y või x = 1: 3 p.

Ülesanne on lahendatud eeldusel, et f(1) = 1: 5 p.

Täielik ja ammendavalt põhjendatud lahendus: 7 p.
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Tööd, kus oli saadud lahend, mis sisaldas positiivset reaalarvulist kons-
tanti a , kuid polnud veendutud, et a väärtusele ei ole täiendavaid kit-
sendusi, said 1 punkti vähem.

Tüüpilised olid põhjendused stiilis “kuna vasakul pool on y2 , peab ka
paremal pool midagi ruudus olema, seetõttu näeme, et ainsana sobib

f(x) =
1

x2
ja saame lahendid”. Siin on võetud varjatult eelduseks, et

tegemist on üksliikmega (mõned lahendajad kirjutasid ka otsesõnu, et
suudavad leida lahendid ainult astmefunktsioonide või siis polünoomi-
de hulgast) ja seetõttu pole selge, miks rohkem sobivaid funktsioone ei
ole. Osa lahendajaid ei arvestanud ka nõuet, et funktsioon f omandab
ainult positiivseid väärtusi.

Ülesandel on loomulik alternatiivne lahendus, mis kasutab asendust
1

y
= z (vt. lisatud lahendust 2). Mõni lahendaja selleni ka jõudis: ker-

gem oli seda lahendust näha olukorras, kus asendus z =
1

y
tehti kohe

lähtevõrrandis.

3. (Hendrik Nigul) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Mõlema osa õiged vastused: 1 p.

a) osa vastuse põhjendus kokku: 3 p.

Sealhulgas:

• idee kasutada siinusteoreemi: 1 p.

• tõestus, et (1) ja (3) rahuldavad vaid rööpkülikud: 2 p.

b) osa vastuse põhjendus kokku: 3 p.

Sealhulgas:

• A, B, C, D määramine nii, et ABCD rahuldaks (1)–(3): 1 p.

• tõestus, et nelinurgas ABCD kehtib tingimus (3): 1 p.

• tõestus, et nelinurgas ABCD kehtib tingimus (2): 1 p.

4. (Oleg Košik) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.
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On kontrollitud (või esitatud arutlusest järeldub), et 1, 2 ja 3
sobivad: 1 p.

Avaldist on püütud viia ühisele nimetajale, nii et lugejas ega
nimetajas poleks murde: 1 p.

Avaldist on püütud viia ühisele nimetajale ning kontrollitud 1,
2 ja 3 sobivus: 2 p.

Õige lahendus, kuid järeldus, et n − 1 peab olema 2 jagaja, ei
ole korralikult põhjendatud: 6 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Ülesanne osutus oodatust raskemaks, ilmselt hirmutas paljusid õpilasi
ära juba antud avaldise kuju. Kui isegi püüti põhjendada, et n > 3
korral avaldise väärtus täisarvuline olla ei saa, siis selleks esitatud väi-
ted olid sageli mittepaikapidavad või kasutud. Ühes töös oli vaadeldav

summa esitatud kujul
n

1
·

(

1+
n

2
·

(

1+
n

3
·

(

. . .+
n

n − 1
·

(

1+
n

n

)

. . .
)))

ning edasi oli püütud analüüsida, mis toimub saadava murru nimetaja
ja lugejaga, kui “liikuda paremalt vasakule”. See idee on põhimõtte-
liselt õige ning viiks täislahenduseni, kui vaatluse alla võetaks tegur
n − 1 nimetajas, nagu žürii lahenduseski. Paraku vaatles lahendaja
selle asemel nimetaja algtegureid, kuid niiviisi ei ole võimalik siin kau-
gele jõuda. See lahendus hinnati 2 punkti vääriliseks.

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

Heroni valemi kirjapanek külgede kaudu nii, et kõik murrud on
toodud juure alt välja või elimineeritud muul viisil: 1 p.

Õige vastus koos õige kolmnurgapaariga: 1 p.

Tõestus, et väiksemad arvud ei sobi: 5 p.

Viimasest, tõestuse osast saadi reaalselt ainult üksikuid punkte, tüü-
pilised juhud olid järgmised:
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Avaldis esitatud uute muutujate kaudu kujul (A+B+C)ABC: 1 p.

Avaldis esitatud kujul (A+B+C)ABC ning tähele pandud, et
A, B, C on paaritud: 2 p.

Külgede pikkused esitatud kujul c+x+y, c+x, c, kus x, y > 0,
ja avaldatud s(c+x+y, c+x, c) (vt. lisatud lahendust 3): 1 p.

Külgede pikkused esitatud kujul c+x+y, c+x, c ning taandatud
ülesanne näitamisele, et 63-st väiksem arv ei esitu kahel erineval
viisil kujul s(c+x+y, c+x, c), kus c > 0, x, y > 0 on täisarvud
ja y < c: 2 p.

Eelmisele lisaks näidatud, et s(c+x+y, c+x, c) > 3c3: 3 p.

Väikeste kolmnurkade süstemaatiline läbivaatamine: 1-2 p.

Ülesanne oli sisult võistluse üks raskemaid, kuid siiski mitte nii raske,
et see selgitaks, miks selle ülesande eest saadi maksimaalselt 4 punkti.
Soovitame lugeda lisatud lahendust 3, mis on varem žürii poolt paku-
tud lahendustest lihtsam.

Mitmes eestikeelses töös tõlgendati tingimust “on kahe erineva täisar-
vuliste küljepikkustega kolmnurga pindalaks” kui “on kolmnurga pind-
alaks, mille külgede pikkused on kaks erinevat täisarvu”, mitmes ve-
nekeelses töös aga kui “on kahe erineva täisarvuliste küljepikkustega
kolmnurga pindalade summaks”. Paljudes töödes vaadeldi ainult võrd-
külgseid või täisnurkseid kolmnurki.

Tüüpiline vale vastus oli 12, mille põhjenduseks võeti kaks täisnurkset
kolmnurka küljepikkustega 3, 4, 5 ning pandi need kahel viisil kaate-
teid pidi kokku. See vastus on õigest üle 6 korra suurem.

Mitmes töös üritati kolmnurga pindala külgede kaudu ise avaldada,
ilmselt Heroni valemit teadmata. Tulemus võis olla õige, kuid lahti-
korrutatud kujul, millega ei osatud siis midagi peale hakata.
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