
Matemaatika lahtine võistlus

10. detsember 2006 Hindamisskeemid

Noorem rühm

1. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Arvutamine, mitu isa sammu on isa alguses pojast maast: 2 p

◦ Isa ja poja sammude võrdlemine konstantse aja korral: 2 p

◦ Lahenduse lõpuleviimine: 3 p

Osalised lahendused, mis ei mahtunud skeemi, said punkte vastavalt selle-
le, kui suur osa tööst oli tehtud täieliku lahendusega võrreldes.

Ülesanne osutus lahendajatele võrdlemisi lihtsaks. Töödes esinesid mõle-
mad žürii poolt pakutud lahendused, seejuures mitmesuguste modifikat-
sioonidega (nt teelõik jaotatud sobivalt osadeks, muutuja tähendus valitud
teisiti vmt). Üksikud lahendajad polnud täpselt aru saanud, mida küsiti
ning olid arvutanud vastuseks 100 sammu (poja sammude koguarv) jmt.
Sellistest lahendustest need, kus oli ka ammendavalt põhjendades arvuta-
tud välja isa sammude arv, said siiski täispunktid.

2. (Elts Abel) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summee-
riti.

◦ Näidatud, et punkt P asub kolmnurga ABK ümberringjoonel: 1 p

◦ Lahenduskäigus sisaldub märge punkti P suvalisuse kohta sel-
lel ringjoonel: 1 p

◦ Tehtud korrektne joonis: 1 p

◦ Tehtud vajalikud tähelepanekud kolmnurga AK B kohta: 1 p

◦ Näidatud, et sirge PK tekitab vajalikud nurgad (∠APK ja/või
∠BPK ), mille suurused on 45◦ : 2 p

◦ Tehtud lõppjäreldus: 1 p

Osaliste lahenduste eest võis punkte saada järgnevalt.

a) Kui ülesanne oli lahendatud erijuhul, kus võeti |AP | = |PB |, saadi üli-
malt 2 punkti.

b) Kui tõestuses kasutati tõestatava väitega samaväärset väidet ilma seda
põhjendamata, saadi ülimalt 3 punkti.

Märkused.

a) Mitmed lahendajad sattusid raskustesse, sest nad samastasid sirgete
AP ja BP vahelise nurga mõiste kolmnurga APB sisenurgaga.
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b) Enamik tõestusi sarnanes žürii poolt esitatud tõestusega. Katsed tões-
tada teiste lisakonstruktsioonidega paraku ebaõnnestusid, sest lahen-
daja kasutas ühte tõestatava väitega samaväärset väidet seda põhjen-
damata (näiteks miks konstrueeritud ristkülik on ruut või miks konst-
rueeritud kolm punkti asuvad ühel sirgel).

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

◦ Ühe- ja kahekohaliste hüperalgarvude õige leidmise eest: 2 p

◦ Kolmekohaliste hüperalgarvude õige leidmise eest koos põh-
jendusega, miks neid rohkem ei ole: 3 p

◦ Põhjendamise eest, miks rohkem kui kolmekohalisi hüperalgar-
ve pole: 2 p

Skeemi igas osas võis kaotada 1 punkti muu hulgas järgmistel juhtudel:

a) ühe- ja kahekohalistest hüperalgarvudest on mõni puudu või ülearu;

b) leitud liigne kolmekohaline „hüperalgarv“, tüüpiliselt 737;

c) põhjendus, miks kolmekohalisi hüperalgarve rohkem pole, on puudu-
lik;

d) leitud mõni rohkem kui kolmekohaline „hüperalgarv“.

Kui 1 oli loetud algarvuks, siis sai punkte niiviisi tekkiva analoogilise üles-
ande lahenduse eest vastavalt eeltooduga sarnasele skeemile, miinus 2
punkti.

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

◦ a)-osa: 3 p

◦ b)-osa juht, kus n või k on paaritu: 2 p

◦ b)-osa juht, kus n ja k on paaris: 2 p

Antud ülesanne osutus üsna raskeks; ei olnud ühtegi tööd, mis oleks olnud
väärt täispunkte. Osaliselt oli ülesanne sellegipoolest jõukohane paljudele
õpilastele.

Enamlevinud eksimus oli see, et ei põhjendatud, miks b)-osas paarisarvu-
liste n ja k korral on võimalik, et ükski õpilane ei kuku eksamil läbi, ent
ükski küsimus ei ole lihtne. Kuigi see tõestus on üsna lihtne – vaja on kir-
jeldada, kuidas paarisarv õpilast peaks paarisarvule küsimusele vastama –
oli üldist konstruktsiooni üritatud kirja panna vaid mõnes üksikus töös.

Ülesande a)-osas eksisid mõned õpilased väites, et rohkem kui pool arvust

n on vähemalt
n

2
+ 1. Tegelikult on paaritu arvu korral ka täisarv

n + 1

2
suurem kui pool arvust n . Samuti oli mõnikord kasutatud võrratuste ase-
mel võrdusi, mida ülesande tekstist küll järeldada ei saa.
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5. (Kaie Kubjas) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Lahendus muidu täielik, aga on tõestamata, miks saadud esitu-
se liidetavad on paarikaupa erinevad, või on mõned muud sel-
gitused liialt pealiskaudsed: 5–6 p

◦ Räägitakse Pythagorase arvudest, kuid ülesande väide on prak-
tiliselt tõestamata: 3 p

◦ On olemas žürii teise lahenduse idee, kuid konkreetne konst-
ruktsioon puudub: 2 p

Ülesanne osutus oodatult komplekti kõige raskemaks, ühtegi täiesti kor-
rektset lahendust polnud. Kõigis töödes oli teatud määral erinev lähene-
mine, ning seega said tööd punkte vastavalt sellele, kui kaugele ülesande
lahendamisel oli jõutud. Seejuures viiest punkte saanud tööst kolmes oli
sarnasus žürii esimese lahendusega ja kahes žürii teise lahendusega. Suh-
teliselt palju punkte oli võimalik saada ka ainult lahendusidee eest, sest an-
tud ülesandes oli idee peale tulemine keerukam kui lahenduse korrektne
lõpuleviimine.

Vanem rühm

1. (Laur Tooming) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Näidatud, et viis alamseadet saab pikonetis olla: 1 p

◦ Näidatud, et kuut alamseadet ei saa paigutada ülemseadme
ümber korrapärase kuusnurgana küljega 10 m: 1 p

◦ Näidatud, et kuut alamseadet ei saa paigutada ka muul viisil
ülemseadme leviala piiravale ringjoonele: 1 p

◦ Näidatud, et kuut alamseadet ei saa paigutada ka ülemseadme
leviala sisepiirkonda: 4 p

Viimase osa tüüpiliste tõestuste eest anti punkte järgnevalt.

• Põhjendamata väide, et ringjoonele paigutada on kõige op-
timaalsem: 0 p

• Väide, et alamseadmed tuleks paigutada ringjoonele, sest
siis katab alamseadme leviala vähima osa ülemseadme le-
vialast: 1 p

• Leitud, et järjestikuste alamseadmete vaheline nurk on vä-
hemalt 60◦ , kuid ainult ringjoonele paigutuse korral: 1 p

• Täielik tõestus, milles oluline väide põhjendamata: 2 p

• Täielik tõestus väikeste puudujääkidega: 3 p

• Täielik tõestus: 4 p

3



2. (Jan Villemson) Ülesandele täislahendust ei olnud, tüüpiliste lahenduste
eest anti punkte järgmiselt.

◦ Pandud tähele, et 12
+ 22

+ . . . + k2
=

k(k + 1)(2k + 1)

6
: 3 p

◦ Tehtud märgatavaid edusamme järjestikuste arvude ruutude
summa leidmisel ja analüüsil: 1 p

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

◦ Pandud tähele, et T A2 · T A1 = T D1 · T D2 : 1 p

◦ Näidatud või joonisel märgitud mõlemad piirdenurkade võrdu-
sed ∠A2 A1P = ∠D1D2P ja ∠B2B1P = ∠C1C2P : 1 p

◦ Ainult tõestatud kolmnurkade A1 A2P ja D2D1P sarnasus: 1 p

◦ Tõestatud kolmnurkade A1 A2P ja D2D1P sarnasus ja pandud
tähele, et nende sarnasustegur võrdub r1 ja r2 suhtega: 2 p

◦ Tõestatud nii kolmnurkade A1 A2P ja D2D1P kui ka kolmnur-
kade B1 A1T ja D2C2T sarnasus: 3 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

4. (Aleksei Lissitsin) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Õige vastus: 1 p

◦ Tõestus, et juht n = 2 ei sobi: 1 p

◦ Vaadeldakse n × n ruudu nihked ühe ruudu võrra: 3 p

◦ Lahenduse lõpuleviimine: 2 p

Kui lahendus oli muidu õige, kuid selles esines väike viga või puudus väike
tähelepanek, sai selle eest 6 punkti.

Oli päris üllatav see, et suur osa osalejaid ei saanud selle ülesandega hakka-
ma. Eeldatavasti oli see see üks kõige lihtsamaist ülesannetest komplektis.

Paljud lahendajad ei saanud arvatavasti õigesti aru ülesande püstitusest
ning selle asemel, et vaadata suvalisi n × n ruutusid, vaatasid ainult fik-
seeritud lõikumatuid ruute nagu sudokus. Ülesande tekstist aga ei saa teha
vaikimisi järeldust, et tegemist on sudokuga.

5. (Härmel Nestra) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ a)-osa: 3 p

◦ b)-osa: 4 p

Ilmnes, et paljud ei tea, kuidas tõestada arvu irratsionaalsust. Mitme irrat-
sionaalarvu summa ei pruugi olla irratsionaalarv, kuid reas töödes põhjen-
dati b)-osa just nii, et esitati mingi kolmnurga siseringjoone raadiuse ruut
summana, kus esines vähemalt kaks irratsionaalset liidetavat, ja väideti, et
see tähendabki, et tegemist on irratsionaalarvuga. Sellise mõttekäigu eest
punkte ei saanud.
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Punkte ei saanud ka tuntud valemite pelga kirjapaneku eest.

Paaris töös uuriti ainult võrdkülgset kolmnurka. Seegi ei toonud mitte ühtki
punkti, sest a)-osa lahendamiseks on vaja vaadelda kõiki ülesandes kirjel-
datud kolmnurki, mille hulgas on ka mittevõrdkülgseid, b)-osas aga võrd-
külgne kolmnurk vajalikku kontranäidet ei anna. Küll aga sai b)-osa eest
punkte töö, kus oli keskendutud vaid täisnurksetele kolmnurkadele.

Oli ka mitu tööd, kus oli näha, et ratsionaalarvu mõiste on olnud üldse
tundmatu.

Päris täielikku lahendust ei olnudki, ka kõigil 7 punkti saanutel oli mõni
näpuviga sees.
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