
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Ago-Erik Riet) Järgnevalt esitame hindamisskeemid kahe enamlevi-
nud lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline lahendus sai punkte ainult
ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires märgitud osade eest an-
tud punktid summeeriti.

Lahendus 3-ga jagamisel tekkivate jääkide uurimise kaudu:

a) osa kokku: 4 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek, et kui arvu kuup jagub 3-ga, siis arv ise jagub
3-ga: 1 p.

• tähelepanek, et kui arvu kuup annab 3-ga jagades jäägi 1
või 2, siis arv ise annab 3-ga jagades samuti vastavalt jäägi 1
või 2: 2 p.

• järeldus arvude summa kohta ehk a) osa lahenduse lõpule
viimine: 1 p.

b) osa: 3 p.

Lahendus arvude ja nende kuupide vahede summa kaudu:

a) osa kokku: 4 p.

Sealhulgas:

• arvu kuubi ja arvu enda vahe esitamine kujul a(a−1)(a+1): 1 p.

• järeldus, et arvude summa jagub kolmega parajasti siis, kui
nende arvude kuupide summa jagub kolmega: 2 p.

• lõppjärelduse tegemine: 1 p.

b) osa: 3 p.

Kui b) osas kontranäide puudus, ent oli kirjas mingi oluline tähelepa-

nek jääkide kohta, (näiteks, et (3a + 1)3 + (3b + 2)3 jagub 3-ga, aga
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(3a + 1)2 + (3b + 2)2 ei jagu, siis sai b) osa eest 1 punkti.

Kuupide summa valemi kahe kuubi korral rakendamise eest punkte ei
antud. Idee eest grupeerida liidetavaid, nii et iga grupi arvude summa
jaguks 3-ga, anti punkt ainult juhul, kui oli vaadeldud gruppi kujul
(3a + 1, 3b + 1, 3c + 1) või (3a + 2, 3b + 2, 3c + 2).

Üldiselt osutus see ülesanne lahendajaile palju raskemaks kui žürii os-
kas arvata. Üllatav oli, kui vähe osati kasutada kontranäite toomist.
Samuti ei saadud sageli aru jaguvuse lihtsatest omadustest (näiteks

leiti arv 183 ja väideti, et see ei jagu 3-ga).

2. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti. Iga osa piires on loetletud tüüpiliste mittetäielike lahen-
duste eest antud punktid.

Arutlus esimese küsitletava kohta: 2 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• selgitamata, miks ei sobi olukord, kus küsitletav kõigil päe-
vadel valetas: 1 p.

Arutlus teise küsitletava kohta: 3 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• saadud mõni oluline vastuolu, nt. näidatud, et küsitletav ei
saanud 2004. päeval tõtt rääkida ega 1. päeval valetada: 1 p.

• tõestuskäigus mõni väiksem puudujääk 2 p.

Arutlus kolmanda küsitletava kohta: 2 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• saadud mõni oluline tulemus, nt. selgitatud, miks elanik pidi
2004. päeval tõtt rääkima: 1 p.

Ainult kõigi õigete vastuste eest koos selgitustega, miks need vastused
sobivad (aga ilma põhjenduseta, miks rohkem võimalusi pole) anti 2
punkti. Ainult kõigi õigete vastuste eest ilma selgitusteta anti 1 punkt.

3. (Aleksei Lissitsin) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

On ainult tähelepanek, et 1033 on 34-kohaline: 1 p.

On lisaks idee võrrelda arve 933 ja 1032: 2 p.

Muidu õige lahenduse lõpuosas on tehtud ümmardamine all-
poole: 4 p.
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Muidu õige lahendus, kuid mõned olulised selgitused puuduvad: 5 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Paljud lahendajad püüdsid 933 välja arvutada. Kuna üheski töös pol-
nud see arvutus tehtud ilma vigadeta, siis need lahendused said kuni
2 punkti.

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

Tähelepanek, et lõigud O1A, O1B ja O1P1 on ringjoone c1

raadiused ning seega võrdsed (või analoogiline väide teise ring-
joone vastavate lõikude jaoks): 1 p.

Selgitus, miks kolmnurgad O1P1A ning O2P2A on sarnased: 1 p.

Järeldus, et O1O2P1P2 on kõõlnelinurk: 1 p.

Idee tõestada, et nendest viiest punktist moodustatud kaks ne-
linurka on kõõlnelinurgad: 1 p.

Selgitus, miks kolmnurgad AO1O2 ja BO1O2 on sarnased: 1 p.

Järeldus, et O1O2P1P2B on kõõlviisnurk: 1 p.

Selgitus, et väide kehtib nii juhul, kui 6 O1AO2 on teravnurk,
kui ka juhul, kui ta on nürinurk: 1 p.

Paljud lahendajad üritasid leida tekkiva ringjoone keskpunkti ning näi-
data, et kõik viis punkti paiknevad keskpunktist võrdsel kaugusel. Sel-
leks joonestati viisnurga külgedele keskristsirged ning veenduti, et nad
lõikuvad joonisel ühes punktis. Paraku on selles ülesandes ringjoo-
ne keskpunkti raske muude objektidega seostada, see õnnestus mingil
määral vaid ühel lahendajal.

Punkte said lahendused, kus oli leitud võrdseid külgi ning nurki ja
kasutatud ringjoone samale kaarele toetuvate piirdenurkade võrdsust.

5. (Uve Nummert) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Näitamine, et võisteldi 3 alal, koos põhjendusega: 2 p.

Sobivate x, y ja z väärtuste leidmine ja lahenduse lõpuleviimi-
ne: 5 p.

Paljud lahendajad kasutasid arutluses põhjendamata väiteid stiilis ku-
na Andrus sai teistest nii palju rohkem punkte, siis pidi ta ülejäänud 2
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ala kindlasti võitma — sellised lahendused ei saanud reeglina kokku üle
4 punkti. Sihile viinuks siin tähelepanek, et Andrus sai rohkem punkte
kui Jaak ja Priit kokku, kuid seda oli välja toodud vaid paaris töös ja
ka neis puudus korralik selgitus, miks sellest ikkagi järeldub, et Andrus
pidi saama 2 alavõitu. Lahendused, kus eeldati, et peale matemaatika
ja suusatamise rohkem võistlusalasid ei olnud, said 0 punkti.

Vanem rühm

1. (Avo Muromägi) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

Põhjendus, miks 2004 jagub antud arvude suurima ühisteguri-
ga: 2 p.

Arvu 2004 esitamine algtegurite korrutisena: 1 p.

Põhjendus, miks suurim ühistegur ei saa olla 167 ega suurem: 2 p.

Selgitus, et arvude suurim ühistegur saab olla 12: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anti 1 punkt.

Kui oli leitud, et suurim võimalik ühistegur on 12, aga ei olnud mär-
gitud, et saame valida 13 arvu nii, et nende summa on 167, siis sai
lahendus viimase osa eest 1 punkti.

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

Asendus y = 1 koos lihtsustamisega: 1 p.

Asendus y = x = 1 koos lihtsustamisega ruutvõrrandiks: 1 p.

Saadud ruutvõrrandi lahendamine: 1 p.

Otsitava f(x) avaldamine x ja f(1) kaudu: 1 p.

Kahe potentsiaalse lahendi leidmine: 1 p.

Võõrlahendi elimineerimine: 1 p.

Kontroll, et f(x) = 1 +
1

x
rahuldab tingimusi: 1 p.

Ainult õige vastus ilma sobivuse kontrollita punkte ei andnud.

Ülesanne osutus lahendajaile üllatavalt raskeks, hoolimata sellest, et
ka eelmisel lahtisel võistlusel oli üheks ülesandeks funktsionaalvõrrand.
Väga paljud õpilased vaatlesid ainult konkreetseid koolis õpitud funkt-
sioone. Sellised tööd said enamasti 1 punkti (sest enamasti oli neis
leitud õige vastus ning oli ka näha, et see tõepoolest sobib).
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3. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tähelepanek, et iga jagaja d korral läbitakse täpselt d ringi: 1 p.

Tähelepanek, et d = 1 korral iga lambi olek muutub üks kord: 1 p.

Põhjendus, miks N = 2k sobib: 2 p.

Tõestus, et muud N väärtused ei sobi: 3 p.

4. (Jan Villemson) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

On tõestatud ainult kolmnurkade ABC ja QRP sarnasus: 2 p.

Muidu õige lahendus tugines ebatäpsele väitele “ristuvate haa-
radega nurgad on alati võrdsed”, ning kahest võimalikust pildist
oli uuritud ainult ühte: 4 p.

Muidu õige lahendus tugines ebatäpsele väitele “ristuvate haa-
radega nurgad on alati võrdsed”, oli uuritud mõlemat võima-
likku pilti: 5 p.

Õige lahendus, kuid kahest võimalikust pildist oli uuritud ai-
nult ühte: 6 p.

Täielik lahendus: 7 p.

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

Tõestus või selge viide, et n ruudu sobiva värvimise korral saab
edasi kogu ruudustiku värvida: 1 p.

Põhjendus, et vähem kui n ruudu värvimisest ei piisa: 6 p.

Igasuguseid kaalutlusi “optimaalsuse” ja “kasulikkuse” kohta hinnati 0
punktiga, kui polnud esile toodud konkreetseid väiteid ülesande lahen-
duse suunas.

Enamik lahendajaid sai 1 punkti n ruudu sobiva värvimise näitamise
eest. Lahenduse teise osa eest sai makismaalselt anda 2 punkti. Neid,
kellele tuli mõttesse vaadelda mingitki invarianti, oli kõigi lahendajate
peale üksainus.
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