
Matemaatika lahtine võistlus

4. oktoober 2008 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Tähelepanek, et piisab näidata 111-ga jaguvust: 2 p

◦ Nõutud jaguvuse näitamine juhul, kui öeldud numbrid on kõik
erinevad: 3 p

◦ Nõutud jaguvuse näitamine juhtudel, kui öeldud numbrite hul-
gas on võrdseid: 2 p

Ainult üksikute näidete läbivaatamise eest üldjuhul punkte ei saanud; 1
punkti võis saada juhul, kui läbivaadatud näidetest oli ilmne, et lahendaja
on arvestanud ka võimalusega, et öeldud numbrite hulgas võib olla võrd-
seid.

Üllatas, et vaid väga vähesed lahendajad arvestasid võimalusega, et öeldud
numbrite hulgas võib olla võrdseid, ning said aru, et sel juhul on tahvli-
le kirjutatavaid arve vähem ja erinevate numbrite juhu jaoks kirjapandud
põhjendus sel kujul ei sobi.

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

◦ Avaldatud sise- ja avaparkla suurus kaubanduskeksuste mõõt-
mete kaudu: 1 p

◦ Sõnastatud probleem: kumb arvudest 2(a2
+ b2

+ c2) ja

2(ab + bc + ca) on suurem: 2 p

◦ Püütud seda võrratust algebraliselt teisendada: 3 p

◦ Leitud üles mingi sihileviiv tee võrratuse tõestamiseks, kuid see
lõpule viimata: 4 p

◦ Peaaegu täielik lahendus, lõpuni vormistamata: 6 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

◦ Idee näidata, et ühe keskuse vähendamisel ja teise suurenda-
misel seisust, kus kõik keskused on ühesuurused, siseparkla
pindala kasvab: 2 p

◦ Näidatud mingil erijuhul, et ühe keskuse vähendamisel ja teise
suurendamisel siseparkla pindala kasvab: 3 p
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Väga palju oli õpilasi, kes joonise põhjal eeldasid, et kaubanduskeskuste
küljepikkused on vastavalt 1/3, 1/6 ja 1/2 maatüki küljepikkusest. Märge
„mõõtmeid pole teada” ülesande tekstis, mis oli mõeldud selliseid eksitusi
ära hoidma, polnud võib-olla kõige paremini valitud – probleem pole siin
mõõtmetes, vaid erinevate mõõdete suhetes. Siiski ei saa neile õpilastele
punkte anda – seda infot sai siiski ainult jooniselt mõõtes, mis on ebatäpne
meetod.

Lisaks võrratuse tõestamisele algebraliste teisendustega esines mõnes töös
ka järgnev lahendusidee: leiti, et võrdsete suurustega kaubanduskeskuste
puhul on sise- ja avaparklat ühepalju ning püüti näidata, et ühte kauban-
duskeskust suurendades ja teist vähendades siseparkla suureneb ja ava-
parkla väheneb. Sellise idee järgi saaks tõepoolest korrektse lahenduse kirja
panna (suurendada tuleks alati suuremat ja vähendada väiksemat kauban-
duskeskust), kahjuks jäid õpilaste lahendused poolikuks ja ei teeninud roh-
kem kui 3 punkti.

3. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Tõestus, et |BK | = |KC |: 5 p

Sealhulgas:

• Tähelepanek, et ∠K BL = ∠K LB : 1 p

• Võrduse ∠KCL = ∠K LC näitamine: 3 p

• Võrduse |BK | = |KC | näitamine: 1 p

◦ Kolmnurga ABC võrdhaarsuse järeldamine: 2 p

Mitmed õpilased tõestasid ilma kõõlnelinurka kasutamata võrduse ∠L AK =

∠K BL , mida kasutatakse žürii lahenduses 2. Selle eest siiski punkte ei an-
tud, sest selle lahenduse teise olulise võrduse (∠K LB = ∠B AK ) tõestamine
on ilma nelinurga ümberringjoone abita isegi keerulisem, kui kogu ülesan-
de äralahendamine.

Kõige sagedasemaks esinenud veaks oli see, et lahenduse alguses eeldati,
et kolmnurk ABC on võrdhaarne ja siis üritati midagi tõestada (näiteks et
siis BK =K L). Seda muidugi teha ei tohi: tuleb eeldada, et kehtib see, mis
on antud (antud juhul BK =K L) ja juba sellest lähtudes näidata, et kehtib
nõutud omadus (kolmnurga ABC võrdhaarsus).

Paar lahendajat tegid ka sellise vea, et said kätte, et BK = KC ning seejärel
kirjutasid „Kuna võrdhaarses kolmnurgas poolitab kõrgus aluse, on kolm-
nurk ABC võrdhaarne”. Siin on segi aetud põhjus ja tagajärg, mistõttu sel-
listelt lahendustelt sai lõpuosa eest punkt maha võetud.

4. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.
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◦ Põhjendus, et 7st väiksema arvu tärnide jaoks ülesande tingi-
mustele vastavat paigutust ei leidu: 4 p

Sealhulgas:

• Põhjendus, et 5st väiksema arvu tärnide jaoks ülesande
tingimustele vastavat paigutust ei leidu: 1 p

• Põhjendus, et 5 ja 6 tärni jaoks ülesande tingimustele vas-
tavat paigutust ei leidu: 3 p

◦ Paigutus 7 tärniga, mis rahuldab ülesande tingimusi: 3 p

Paljud lahendajad leidsid ülesande tingimustele vastava paigutuse 8, 10,
13 vms. arvu tärnide jaoks. Selliste paigutuste eest punkte ei saanud, kuna
7 tärniga paigutuse leidmisele ega ka põhjendamisele, et 7 on vähim sobiv
tärnide arv, ei aita suurema tärnide arvuga paigutused kuidagi kaasa. Tihti
jäeti ka uurimata, kas 7 on ikka vähim tärnide arv, mille korral leidub üles-
ande tingimusi rahuldav paigutus. See tähendab: põhjendamata, et vähem
kui 7 tärni korral ülesande tingimustele vastavat paigutust ei leidu. Mõni
võistleja sai ülesande tekstist valesti aru, arvates, et võib ise valida, millised
read-veerud kustutatakse. Teine väärarusaam kujutas endast järgmist üles-
annet: milline on vähim tärnide arv n , mille korral võib juhtuda, et pärast
suvalise kahe rea ja kahe veeru eemaldamist jääb ruudustikku alles täpselt
üks tärn? Õnneks leidsid valestimõistmised aset üksikutel juhtudel.

5. (Maksim Ivanov) Osade a) ja b) eest antud punktid summeeriti, mõlema
osa tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Osa a): 4 p
• täielik lahendus (st täielikult näidatud, et arvu 2008! tegu-

rite seas on 8 tegurit, mille algteguriks on arv 251, ning vä-
hemalt 24 tegurit, mille algteguriks on arv 2): 4 p

• leitud kõik arvu 2008 lahutused kahe teguri korrutiseks:
1 · 2008, 2 · 1004, 4 · 502 ja 8 · 251: 1 p

• lisaks eelmisele punktile põhjendatud, et kahtesid on ka
piisavalt palju: 2 p

Arvutusviga tõi kaasa 1 punkti mahavõtmise.

◦ Osa b): 3 p
• täielik lahendus (st õigesti valitud arv n = 502 ja tõestatud

jaguvus): 3 p

• suurema arvu (nt 1004) valikul ja jaguvuse tõestuse olemasolul: 1 p

Arvutusviga tõi kaasa 1 punkti mahavõtmise.
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Matemaatika lahtine võistlus

4. oktoober 2008 Vanem rühm

Hindamisskeemid

1. (Härmel Nestra) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täislahendus: 7 p

◦ On aimata õige lahenduse skeem, kuid kirja pandud väheste
põhjendustega ja osalt ebakorrektselt: 4 p

◦ Esineb kasulik idee, kuid on ilma igasuguste põhjendusteta ja
lõpule viimata: 1 p

◦ Esimese n murru summa viimine ühisele nimetajale n!, arvu-
tades välja ka vastava lugeja: 1 p

Selles ülesandes mängis võtmerolli tingimus, et vahesummad esitatakse
taandumatu murruna. Paljud seda ei arvestanud, vaid lähtusid sellest, et
esimese n liidetava summa nimetajaks on n!. Väideti, et esimese n posi-
tiivse täisarvu korrutis võib sisaldada kuitahes palju algarve, ja loeti üles-
anne sellega lahendatuks. Kuna see tähelepanek on ilmne ja sellisel kujul
ei aita ülesande lahendusele lähemale, ei saanud selle eest punkte.

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

◦ Täislahendus: 7 p

◦ On leitud argument, mille korral esialgse polünoomi väärtus on
väiksem kui 2, kuid edasine arutelu seda ei kasuta: 2 p

◦ On olemas idee leida polünoomi x4
+x3

−3x2
+x juuri ning vaa-

data esialgse polünoomi väärtusi erinevate argumentide korral: 1 p

See on ahhaa-ülesanne: kui õige idee on olemas, siis lahendamine on vä-
ga lihtne. Kui ideed ei ole, siis minnes vales suunas ei ole võimalik saa-
da suurt midagi. Kui on olemas idee vaadata polünoomi väärtusi erinevate
argumentide korral, siis pärast piisavat proovimist lahendaja jõuab sihile.
Paljud aga hakkasid näitama, et kordajad mõningate otstele lähemate ar-

gumendi astmete juures tulevad negatiivsed, näiteks x4·2008−2 , x4·2008−3 või

x2 juures, mis aga ei ole nii. Need lähenemised punkte ei saanud.

3. (Reimo Palm) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Ülesande väide tõestatud nürinurkse ja täisnurkse kolmnurga
jaoks: 1 p

◦ Ülesande väide tõestatud teravnurkse kolmnurga jaoks: 6 p
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Puudujääkide eest tõestuses võeti üldjuhul 1–2 punkti maha. Lahenduses
esitatud üksikute põhjendamata väidete eest punkte ei saanud.

Sagedasti esines väära ettekujutust, et piisab tõestada, et igal kahel ring-
joonel leidub ühine sisepunkt. Tegelikult sellest, et iga kaks ringjoont oma-
vahel kattuvad, ei järeldu veel, et kõik kolm ringjoont kattuvad. Otsita-
vaks punktiks pakuti selliseid punkte, mis alati ei tarvitse kuuluda kõigi
ringjoonte sisepiirkonda, nt mediaanide lõikepunkt (võib asuda külje kesk-
punktist kaugemal kui pool küljepikkust) või külgede keskristsirgete lõike-
punkt (võib asuda kolmnurgast väljas).

4. (Toomas Krips)

Lahenduse 1 allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

◦ Märgatud, et sobivad parajasti kolmega jaguvad naturaalarvud
n : 1 p

◦ Leitud konstruktsioon, kuidas kolmega jaguva n korral on või-
malik sobiv seis saavutada: 1 p

◦ Invariandi märkamine ja lahenduse lõpuleviimine: 5 p

Lahenduse 1 juures tihti küll näidati, et kui n ei jagu kolmega, siis pole
soovitud seis võimalik, aga unustati näidata, et seisu saab saavutada, kui n

jagub kolmega.

Lahenduse 2 allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

◦ Märgatud, et sobivad parajasti kolmega jaguvad naturaalarvud
n : 1 p

◦ Leitud konstruktsioon, kuidas kolmega jaguva n korral on või-
malik sobiv seis saavutada: 1 p

◦ Väide ja põhjendus, et kõiki muid juhte saab vaadelda selle juhu
erijuhuna: 5 p

Väga sagedane oli juht, kus võeti üks teatav kindel algoritm, näidati, et seda
kasutades läbivad sipelgad iga kahe käiguga kokku kolm tippu ja väideti, et
sellest järeldub, et kolmega jaguvad arvud n on ainsad võimalikud. Samuti
juhtus tihti, et väideti, et tagasi pole mõtet käike teha, kuna nii saavutatak-
se ainult vanu seise (see pole tõsi). Paljud jätsid vaatlemata ka võimaluse,
et sipelgad võivad teha ringe (st käia läbi kogu hulknurga).

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

◦ Idee avaldada kolmnurga siseringjoone raadius valemi S = pr

kaudu. 2 p

◦ Valemi rakendamine kolmnurkade ABC , ABD, ACD jaoks 1 p

◦ Kolmnurga ABC pindala avaldamine kahe kolmnurga pindala
summana 1 p
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◦ Saadud võrduse teisendamine sobivamale kujule 1 p

◦ Järeldamine, et r1 < r2 + r3 (nt. kolmnurga võrratuse abil) 2 p

Lisaks sellele võis punkte saada siseringjoone raadiuste suhte avaldamise
eest teiste lõikude kaudu, samuti saadud suhete edasisest teisendamisest.
Paraku need teisendused parandaja hinnangul lahendusele lähemale ei vii
ning seega anti sellistele lahendustele kuni 2 punkti.

Antud ülesanne oli niiöelda ahhaa-tüüpi. Alternatiivlahendusi on vähe ning
õpilasel tuleb ära tabada, et tuleks kasutada kolmnurga pindala avaldamist
siseringjoone raadiuse ning poolümbermõõdu kaudu. Selle peale tulijaid ei
olnud kahjuks eriti palju. Ilmselt avaldas mõju ka komplekti üldine raskus-
aste, selle ülesande lahendamiseni mõnikord ei jõutudki.
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