
Matemaatika lahtine võistlus

9. detsember 2007 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Arvude jada sobiva „lõikudeks“ tükeldamise eest: 1 p

◦ „Lõikude“ pikkuste kasvamise seaduspära leidmise eest: 1 p

◦ 2007. arvu sisaldava lõigu suurima arvu ning selle lõigu esime-
se, viimase või suurima arvu järjekorranumbri leidmise eest: 3 p

◦ Lahenduse lõpuleviimise eest: 2 p

Kui mõni lahenduses kasutatav mittetriviaalne seaduspärasus oli küll õi-
gesti sõnastatud, kuid selle kehtivus põhjendamata, sai lahenduse eest 1–2
punkti vähem.

Iga lahendust oluliselt mõjutava arvutusvea eest sai 1 punkti vähem.

2. (Laur Tooming) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Kasutatud antud olukorras mõnda geomeetriateoreemi või püs-
titatud lahenduse seisukohalt kasulik hüpotees: 1 p

◦ Tehtud eelnevast mõni kasulik järeldus või täiendatud joonist
sobiva lisakonstruktsiooniga: 2 p

◦ Enamik lahenduse komponente olemas, kuid tõestus lõpuni
viimata: 4 p

◦ Peaaegu täielik lahendus, ent mõni väide põhjendamata või la-
hendus loogiliselt ebaselge: 6 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

Ülesanne oli paljudel õpilastel hästi lahendatud. Samas esines sagedasti ka
mõningaid vigu, millest mõned on järgnevalt ära toodud.

Kui kolmnurga tipust tõmmatud kiir jaotab vastaskülje suhtes 1 : 2, siis
ta üldjuhul ei jaota kolmnurga nurka samas suhtes. Samuti ei jaota nurga
vastaskülge kolmeks võrdseks osaks jagavad kiired nurka kolmeks võrdseks
osaks, seda isegi mitte võrdhaarse kolmnurga puhul.

Kesknurga ja piirdenurga vahelise seose kasutamisel tuleb tähele panna, et
nurgad toetuksid samale kaarele. Näiteks selles ülesandes kolmnurga üm-
berringjoone kesknurk MK B ja piirdenurk M AB ei toetu samale kaarele,
sest punkt M ei asu ringjoonel, seega ei kehti ∠MK B = 2∠M AB .
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Kui lahenduses on kasutatud mõnda lisakonstruktsiooni, siis tuleks kasu-
tusele võetavad punktid esmalt korrektselt defineerida (näiteks öelda, mil-
lise kahe joone lõikepunktiga on tegu) ja seejärel tõestada nende vajalikke
omadusi. Kui tuua kohe välja lisatud punkti kõik kasutatavad omadused,
on oht, et jääb ebaselgeks, miks selline punkt üldse olemas on.

3. (Mart Abel) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Korrektne lahendus: 7 p

◦ Mustkunstniku kirjutatud kolme arvu a , b ja c korral tuletatud

seos c =
ab

2a − b
, kuid rohkem midagi ei ole saadud: 1–2 p

◦ Mustkunstniku kirjutatud kolme arvu a , b ja c korral näidatud,
et 2a > b : 1 p

◦ Osaline lahendus, kus on konstrueeritud ülesande tingimuste-
le sobiv reaalarvude rida, kuid ei ole näidatud, et leidub sobiv
positiivsete täisarvude rida: kuni 3 p

◦ Osaline lahendus, kus on konstrueeritud positiivsete täisarvude
rida, mis sobib lahendiks rohkem kui kahe n jaoks, kuid ei sobi
iga n jaoks: kuni 3 p

Täpne punktide arv sõltus näiteks sellest, kas lisaks kolme arvu vaatlemise-
le uuriti ka nelja ja rohkemat arvu, kas konstruktsioon sobis ainult väheste
või paljude arvude jaoks jms.

Kui muidu korrektses lahendus oli arutletud mustkunstniku kirjutatud ar-
vude pöördarvudega ning ei olnud selgelt välja kirjutatud, kuidas näeb väl-
ja kirjutatud arvude rivi üldjuhul, siis kaotati 1–2 punkti.

Sageli oli kirjeldus antud vaid konkreetsetel juhtudel (n = 4, n = 6 vms)
ning mainitud, et üldjuhul käitume „analoogiliselt“, täpsustamata, kuidas
ikkagi üldjuhul olev jada välja näeb.

Samuti esines mitmel pool järgmine arutluskäik: konstrueeriti mingi tin-
gimustele vastav arvude komplekt (sageli ei kontrollitud, kas kõik arvud
on ikka positiivsed) ning väideti, et „kindlasti leidub selline täisarv, millega
neid arve läbi korrutades saame olukorra, kus kõik arvud on täisarvud“ –
ilma et oleks sellise täisarvu konstruktsiooni antud.

Tüüpiline viga mõttekäigus oli järgmine: näidati, et n = 2 korral on väide
kehtib, samuti näidati, et ka n = 3 korral saab sellised arvud leida (kus-
juures siin ei kasutatud juhtu n = 2). Sellest järeldati, et “matemaatilise
induktsiooni põhjal kehtib väide ka iga n > 3 korral“, tegemata läbi in-
duktsiooni sammu juhult n = k juhule n = k + 1.

Mitmes töös jõuti arvude rea a1 , a2 , . . . , an jaoks valemini, kus iga k = 1, 2,

. . . , n−1 korral ak+1 =
ak ak−1

2ak−1 − ak
, ning arvati, et kui a1 ja a2 on täisarvud,

siis ka edasised liikmed on kõik üheselt määratud ja täisarvud. See aga ei
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pruugi nii olla. Sellest, et 2a1 − a2 6= 0, ei järeldu ju veel, et 2ak−1 − ak ei
võiks mingi suurema k korral null olla, sellisel juhul aga ei ole ak+1 enam
määratud. Samuti ei ole alati kindel, et selle valemi järgi arvutades tekivad
vaid positiivsed arvud (positiivsetest täisarvudest rääkimata).

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

◦ Avaldatud arvud kujul a = ka′ , b = kb′ , c = kc ′ , d = kd ′ : 1 p

◦ Asendatud need avaldised võrdusesse ad − bc = k : 2 p

◦ Saadud vastuolu tingimusega k > 1: 4 p

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

◦ Näidatud, et ühe külje saab kokku panna: 2 p

◦ Näidatud, et selle naaberkülje saab kokku panna: 2 p

◦ Näidatud, et ka kolmanda külje saab kokku panna: 3 p

Sealhulgas

• juht, kus värvid viimasel kahel küljel on CDCD (või süm-
meetriliselt) 2 p

• juht, kus värvid viimasel kahel küljel on CDDC (või süm-
meetriliselt) 1 p

Apsakate eest erinevate üksikjuhtude läbivaatamisel võis punkte kaotada.

Paljud võistlejad ei esitanud sellele ülesandele lahendust üldse. Neist, kes
midagi esitasid, puudus märgataval osal selge konkreetne arutlus. Ülejää-
nud tööde seas oli rida niisuguseid, mis ei arvestanud sellega, et juba paika
seatud kolmnurk võib järgnevate teisenduste käigus uuesti laguneda. Selli-
sed tööd punkte ei saanud.
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Matemaatika lahtine võistlus

9. detsember 2007 Vanem rühm

Hindamisskeemid

1. (Toomas Krips) Kasutati kolme hindamisskeemi vastavalt sellele, milline
neist vastas kõige rohkem töös esitatud mõttekäigule. Igas skeemis sum-
meeriti skeemi osade eest antud punktid.

Põhiskeem.

◦ Ülesande väide tõestatud juhul, kui m ja n on paaritud: 3 p

◦ Kirjeldatud algoritmi, kuidas värvida rea/veeru lõpus asuvat ük-
sikut teist värvi ruutu: 2 p

◦ Lahendus lõpule viidud: 2 p

Skeem žürii materjalides oleva lahenduse 2 kohta.

◦ Esitatud värvimisalgoritm juhul, kui m ja n on paaritud: 3 p

◦ Esitatud värvimisalgoritm juhul, kui üks arvudest m ja n on
paaris ning teine paaritu: 2 p

◦ Esitatud värvimisalgoritm juhul, kui m ja n on paaris: 2 p

Skeem žürii materjalides oleva lahenduse 3 kohta.

◦ Näidatud, et riba, mille laius on 1 ja pikkus 5 või rohkem ning
milles esineb mõlemat värvi ruute, saab värvida mis tahes värvi: 4 p

◦ Lahendus lõpule viidud: 3 p

Sisuliste vigade eest, kui nendest hoolimata läks lahendus õiges suunas,
võeti maha 1–2 punkti.

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

◦ Tähelepanek, et antud jada on rangelt monotoonne: 1 p

◦ Tähelepanek, et antud jada liikmete pöördväärtuste jada on
aritmeetiline: 1 p

◦ Väite põhjendus juhul n = 3: 1 p

◦ Idee leida arvust n ja fikseeritud jada liikmest sõltuv valem an

jaoks, kuid see valem ei vii otsekohe lahenduseni: 1 p

◦ Täislahendus: 7 p

See ülesanne osutus raskeks. Ainus täislahendus kasutas žürii lahendusest
natuke tülikamat lahendusviisi, kus induktsiooniga tõestati liikme an esi-
tusvalem funktsioonina arvust n ning elementidest a1 ja a2 .
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3. (Hendrik Nigul) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Näidatud sirgete O1 A ja O2C paralleelsus: 1 p

◦ Näidatud nurkade AO1K ja CO2K võrdsus: 1 p

◦ Tõestatud võrdus
|O1 A|

r1
=

|O2C |

r2
: 3 p

◦ Näidatud nurkade AKO1 ja CKO2 võrdsus: 1 p

◦ Tehtud lõppjäreldus: 1 p

Ehkki antud ülesande lahendus oli võrdlemisi lühike, ei olnud selle peale
tulla sugugi lihtne. Siiski oli ka mitu ilusat täislahendust.

Üheks levinud komistuskiviks oli see, et joonise tegemisel sattusid ring-
joonte keskpunktid rööpküliku diagonaalile. Sellest järeldati, et ABCD on
romb, ning ülesande tõestus muutus märksa lihtsamaks. Sellised lahen-
dused said tüüpiliselt 0 kuni 2 punkti, sõltuvalt sellest, kui palju tulemusi
lahenduse alguses rööpküliku kohta tõestatud oli.

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

◦ a)-osa: 3 p

◦ b)-osa: 4 p

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

◦ Arvud 560 ja 1600 on lahutatud algtegurite korrutiseks ning lei-
tud arvude 560, 1600 ja 2007 jäägid 3-ga jagamisel: 1 p

◦ Vigaderohke, kuid õige üldideega lahendus: 4 p

◦ Täislahendus: 7 p
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