
Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Näidatud sisulist arusaamist sellest, mis on antud ja mida küsi-
tud, koos mingi vahetult tehtava otstarbeka sammuga (näiteks

on kirjas võrdused kujul a2
+ b2

= 3ab ning a2
+ 2ab + b2

=

= K (a2
− 2ab + b2) vmt): 2 p

◦ Koos põhjendusega leitud ülesandes otsitav suurus: 5 p

Ülesanne osutus selles mõttes lahendajatele ja parandajale lihtsaks, et kes

suutsid asendada võrduse a2
+ b2

= 3ab mingi(d) liikme(d) arvude a ja
b summa ning vahe ruudu avaldistesse, jõudsid reeglina ka sihile – seega
sisukaid poolikuid lahendusi esines harva.

Mõned lahendajad olid arvanud, et a ja b näol on tegemist täisarvudega
ning püüdnud sellel eeldusel jaguvuse omadusi kasutades kuhugi jõuda.

Mitmed lahendajad teadsid algebralisi põhisamasusi valesti, näiteks püüti

lahendustes kasutada „võrdusi“ a2
+ b2

= (a + b)(a − b), (a + b)2
= a2

+ b2

jmt. Leidus lahendajaid, kes lugesid teksti valesti ja arvasid, et on vaja leida

arvude a2
+ b2 ning a2

− b2 jagatis.

Kokkuvõttes oli õigete lahenduste arv siiski rõõmustavalt suur.

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

◦ Leitud lahendus juhul n = 2: 1 p

◦ Püstitatud hüpotees, et n > 2 korral nurgikutega ristkülikut kat-
ta püüdes tekivad augud, kuhu enam nurgikut ei mahu: 1 p

◦ Hakatud ristkülikut katma nurgast alustades ning mingi algtin-
gimuse korral saadud kitsendavaid tingimusi järgnevate nurgi-
kute paiknemiseks: 1 p

◦ Sihile viiv juhtude läbivaatus osaliselt teostatud: 2 p

◦ Kõik juhud läbi vaadatud ning läbivaatus korrektselt vormista-
tud: 2 p

Kahjuks osutus ülesanne kavatsetust raskemaks ja enamik lahendajaid sel-
lega kaugele ei jõudnud. Sageli öeldi, et n ≥ 2 korral pole tükeldamine või-
malik, kuid seda põhjendada ei suudetud. Süstemaatilist juhtude läbivaa-
tust olid üritanud vaid paar õpilast, kuid ka neil jäi osa võimalusi analüü-
simata.
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Väga paljud lahendajad ei saanud aru, et antud ülesandes ei uurita ristkü-
liku tükeldusi, kus on kasutatud erineva suurusega nurgikuid. See järeldub
tegelikult ülesande teksti viimasest lausest.

Teine, samuti mitmel korral esinenud vääritimõistmine seisnes väljendi
„ristküliku tükeldamine n-nurgikuteks“ tõlgendamises nii, et ristkülik tu-
leb tükeldada kujunditeks, millest saab kokku panna n-nurgikud. Selline
tõlgendus muudaks ülesande muidugi triviaalseks.

Peaaegu kõik lahendajad joonistasid ülesande lahendamiseks ruudustikke
valgele mustandipaberile. Tunduvalt mugavam on selletaoliste ülesannete
puhul ka mustandiks kasutada ruudulist paberilehte.

3. (Aleksei Lissitsin) Osade a) ja b) eest antud punktid summeeriti, mõlema
osa tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Osa a): 2 p
• Õiges suunas läbi viidud, kuid puudulik selgitus, miks sel-

lised arvud leiduvad: 1 p

• Õige näide või piisav selgitus, miks sellised arvud leiduvad: 2 p

◦ Osa b): 5 p
• Märgitud, et iga arvu saab jagada sama suurima ühistegu-

riga ning vaadelda hoopis saadud võrrandit: 2 p

• Põhimõtteliselt õige lahendus puuduse või ebapiisava sel-
gitusega: 3–4 p

• Õige lahendus: 5 p

Domineeriv osa lahendajatest sai ülesande püstitusest valesti aru, eelda-
des, et tingimused a) ja b) peavad olema rahuldatud samaaegselt, ning näi-
dates, et niisugune olukord pole võimalik. Nende lahenduste eest ei olnud
mõistlik anda rohkem kui 0 punkti.

4. (Reimo Palm) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Ülesande väide tõestatud eeldusel, et sirge DP läbib külje AC

keskpunkti või sirge DQ läbib külje AB keskpunkti: 1 p

◦ Nimetatud või kasutatud fakti, et mediaanide lõikepunkt jaotab
mediaani suhtes 2 : 1: 1 p

◦ Täislahendus: 7 p

Paljud lahendajad võtsid ilma tõestuseta omaks, et punkt P asub külge-
de BC ja C A keskpunkte ühendaval sirgel. Et niisugune eeldus muudab
ülesande sisuliselt triviaalseks, siis need lahendused üle 1 punkti ei saa-
nud. Näiteks ei kasuta sellised lahendused ülesandes antud asjaolu, et P

asub sirgel BY .

Mediaanide lõikepunkti omadust (lõikepunkt jaotab mediaani suhtes 2 : 1)
mainiti vaid mõnes üksikus lahenduses.
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5. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Näidatud, et esialgse arvu kõik numbrid anavad 7-ga jagamisel
sama jäägi: 3 p

◦ Numbritest 0 ja 7 koosnevate arvude korrektne analüüs: 2 p

◦ Näidatud teiste arvude mittesobivus: 2 p

Ülesanne osutus lahendajatele raskeks. Punkte saadi põhiliselt vaid nul-
lidest ja seitsmetest koosnevate arvude vaatlemise eest. Ainult üks õpila-
ne lahendas ülesande sisuliselt ära; tema lahendus sai 6 puntki, sest mõni
koht seal võinuks olla põhjalikumalt selgitatud.

Paljud lahendajad arvasid, et sellest, et arvu mis tahes numbri kustutami-
sel jääb alles seitsmega jaguv arv, järeldub kindlasti, et esialgse arvu kõik
numbrid jaguvad seitsmega või vähemalt esialgne arv ise jagub seitsmega.
Tegelikult see omadus üldjuhul ei kehti. Vaatame näiteks seitsmekohalist
arvu 1111111: mis tahes numbri kustutamisel jääb järele seitsmega jaguv
kuuekohaine arv 111111.
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Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Vanem rühm

Hindamisskeemid

1. (Jan Villemson) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Leitud sobiv polünoom: 1 p

◦ Tõestatud, et tema väärtus on muutuja iga täisarvulise väärtuse
korral kordarv: 3 p

◦ Tõestatud, et see polünoom ei esitu madalama astme polünoo-
mide korrutisena: 3 p

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

◦ Näidatud võrdus |OS| = |OD|: 1 p

◦ Tõestatud kolmnurkade OS A ja OBD sarnasus: 2 p

◦ Tõestatud, et kõõlnelinurga ODT S vastasnurkade vahel kehtib
seos ∠ODT = ∠OST = 90◦ : 2 p

◦ Tõestatud, et AD on kolnurgas ABC nii kõrgus kui ka nurga-
poolitaja ning tehtud lõppjäreldus: 2 p

Ehkki antud ülesanne oli geomeetriaülesande kohta võrdlemisi lihtne, oli
sellegipoolest täislahendusi üsna vähe. Üheks põhiliseks komistuskiviks oli
see, et õpilased ei tea kõõlnelinurga omadusi (näiteks seda, et vastasnur-
kade summa on 180◦ ). Mitmes töös leiti, et trapets ABDS ning kolmnurk
ABT on võrdhaarsed. Ent selle järelduse saamisel pole veel ülesandes an-
tud kõõlnelinurka kasutatud.

Teine komistuskivi oli vigane joonis ning seetõttu üritati tõestada, et ABC

on võrdhaarne hoopis tipuga C . Vastava joonise abil aga leiti, et punktid C

ja T langevad kokku. Kuna ABT on võrdhaarne, tundubki et ülesanne on
sellega lahendatud. Kus peitub viga? Viga on selles, et kui C on kolmnurga
ABC tipp, siis ei ole täidetud eeldus, et ODT S on kõõlnelinurk.

Üks põhjus miks ülesannet üsna halvasti lahendati, oli ilmselt raske üles-
annetekomplekt tervikuna. Nii kulus õpilaste aeg teiste ülesannete lahen-
damisele ära.

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

◦ Ei ole õigesti aru saadud mängu olemusest või on esitatud ai-
nult üldsõnaline väide võitja kohta: 0 p
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◦ On aru saadud mängu olemusest, kuid sobivat üldist strateegiat
ei ole kirjeldatud: 1 p

◦ On aru saadud mängu olemusest ja kirjeldatud sobiv üldine
strateegia, kuid selle toimimise põhjendus sisuliselt puudub või
on vaadeldud ainult erijuhte: 2 p

◦ On aru saadud mängu olemusest ja kirjeldatud sobiv üldine
strateegia, kuid selle toimimise põhjendus on lünklik või mõne
alajuhu analüüsis on viga: 3–4 p

◦ Muidu täielik lahendus, kuid hundi strateegia toimimine on
põhjendatud ainult rebase väidetavalt optimaalse vastumängu
korral: 5–6 p

◦ Täielik lahendus, kus hundi strateegia toimimine on põhjenda-
tud rebase mis tahes vastumängu korral: 7 p

Konkreetne punktide arv skeemi 4. ja 5. lõigus mainitud juhtudel olenes
eeskätt põhjenduste selgusest.

Tüüpilises 6 punkti saanud töös oli algul paari lausega selgitatud, miks on
kasulik esmalt ainult valgeid ruute värvida, kuni neid jätkub, ning seejärel
põhjendatud, et selline strateegia viib hundi võidule juhul, kui ka rebane
kasutab sama strateegiat. Kui toodud arutlus sellest lisaeeldusest sõltus (nt
väide, kes mängijatest värvib paaris või paaritu ruutude arvu korral viimase
valge ruudu) ning juhtu, kus rebane käitub kuidagi teisiti, ei olnud eraldi
käsitletud, siis sellise lahenduse eest 7 punkti ei saanud. (Ülesande tekst
ütleb küll „mõlema mängija parima strateegia korral“, kuid kuni me pole
rangelt tõestanud, et pakutav strateegia on ka rebase jaoks parim, ei saa
me piirduda juhuga, kus rebane just seda strateegiat kasutab.)

4. (Martin Pettai) Osade a) ja b) eest antud punktid summeeriti, kusjuures
iga osa tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ a)-osa: 5 p
• Idee paigutada kõik 3 vektorit ühele poole sirget ning lahu-

tada keskmine neist ülejäänud kahe summast: 1 p

• Kolmest vektorist on moodustatud ahel nii, et kumbki tek-
kiv nurk on ülimalt 90◦ või nende nurkade summa on üli-
malt 180◦ : 2 p

• Kolmest vektorist on moodustatud ahel, kasutades ringjoo-
ni vektorite otspunktide geomeetriliste kohtade uurimis-
eks, ning näidatud, et ühe vektori veerandi võib üldisust
kitsendamata fikseerida: 3 p

• Peaaegu täislahendus (mõne lihtsalt parandatava puudu-
jäägiga): 4 p

• Täislahendus (ei esinenud): 5 p
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◦ b)-osa: 2 p
• Õige näide ilma põhjenduseta: 1 p

• Õige näide koos põhjendusega: 2 p

5. (Ahto Truu)

Lahenduse kummagi osa eest antud punktid summeeriti, kummagi osa
tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Tõestus, et 3 erinevat vastust on võimalik: 3 p
• Täiesti korrektne: 3 p

• Väikese näpuveaga: 2 p

◦ Tõestus, et rohkem kui 3 erinevat vastust pole võimalik: 4 p
• Täiesti korrektne: 4 p

• Mõne üksiku põhjendamata sammuga: 3 p

• Põhimõtteliselt kasulikud mittetriviaalsed tähelepanekud,
kuid loogikavead tõestuse skeemis: 1 p

Ainult arvude ja nende ühistegurite väljakirjutamine või kolme arvu üm-
berjärjestuste loendamine ei kvalifitseeru mittetriviaalseks tähelepanekuks.

Erandjuhtudel anti b)-osa kolmanda rea alusel punkt ka siis, kui loogika-
vigade tõttu jõuti lõpuks valele vastusele (tüüpiliselt saadi, et erinevate ar-
vude arv on ülimalt 2 või 1), aga sisuliselt oli enne vea tegemist juba üsna
palju õiges suunas liigutud.

Kõige tüüpilisem viga oli see, et vaadeldi mingit erijuhtu, näiteks a = pq ,
b = qr , c = pr , tehti algoritm selle juhu jaoks läbi ja siis väideti, et saa-
dud vastuste arv on univeraalselt õige, jättes tähele panemata asjaolu, et
õpetaja võis kasutada arvukolmikut, mis sellisel kujul ei avaldu.

Teine tüüpiline viga oli, et põhjendati, et arvud p ja q on ühistegurita ning
arvud r ja s on ühistegurita ja siis tehti midagi, mille jaoks oli vaja, et arvud
p ja r oleks ühistegurita.
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