
Matemaatika lahtine võistlus

3. oktoober 2009 Noorem rühm

Hindamisskeemid

1. (Maksim Ivanov) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täielik lahendus: 7 p

◦ Täielik lahendus, kus mõned väited on kirja pandud ebamäära-
selt või esinevad pisivead: 5–6 p

◦ Õige vastus koos mõne kasuliku tähelepanekuga (kui on näiteks
uuritud arvu n paarsust, leitud selle arvu viimane number, esi-
tatud 4n täisruuduna): 2–4 p

◦ Ainult õige vastus: 1 p

Ülesanne osutus lahendajatele üldiselt keeruliseks ja enamus jõudis proo-
vimise teel vaid õige vastuseni. Üllatavalt palju oli arvutusvigu, näiteks

33 = 9 ja
p

36 = ±6. Samuti näiteks 4n puhul väideti, et n ei saa ühega
võrduda, sest tavaliselt arvu 1 astendajaks ei kirjutata.

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

◦ Võrdhaarsete kolmnurkade ABD , BCD , ACD abil avaldatud
nelinurga nurkade suuruste arvutamiseks vajalike abinurkade
suurused nurkade α = ∠ADB ja β = ∠CBD suuruste kaudu: 2 p

◦ Leitud α ja β: 4 p

◦ Leitud nelinurga nurkade suurused: 1 p

Punkte võeti maha ebapiisavate selgituste eest.

Selle ülesande lahendamiseks on vaja tunda kolmnurga nurkade vahel keh-
tivaid seosed ja osata nendest tuletada uusi võrdusi. Paljudel, kes seda üles-
annet lahendada ei suutnud, jäi puudu süstemaatilisusest ja järjekindlu-
sest. Mitmed jäid kimpu tippude kaudu väljendatud nurkade analüüsimi-
sega, sel juhul oleks võinud parema ülevaate saamiseks tähistada võrdsed
nurgad samade tähtedega (näiteks α ja β).

Esines ka elementaarseid vigu, näiteks arvati, et kui nelinurga kaks vastas-
nurka on võrdsed, siis on ka ülejäänud kaks vastasnurka võrdsed, või et
ülesandes antud külgede võrdsusest järeldub, et nelinurk on romb või tra-
pets.

3. (Laur Tooming) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.
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◦ Idee kasutada jääke 3 järgi või üksikutes kottides olevate kom-
mide arvude jaguvust 3-ga, või tähelepanek, et kommide ko-
guarv pärast iga käiku jagub 3-ga: 1 p

◦ Tähelepanek, et iga käigu järel on kommide arvu jääk 3-ga ja-
gades kõigis kottides sama: 2 p

◦ Eelneva tähelepaneku põhjendus: 1 p

◦ Kirjeldatud, kuidas tühjendada kotte, lähtudes suvalisest algsei-
sust saavutatavast seisust: 3 p

4. (Kairi Kangro) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täielik lahendus: 7 p

◦ Võrrand kujul a3x2 − a3(x3
1 + x3

2)x + a3x3
1 x3

2 = 0: 4 p

◦ Võrrand kujul ax2 − a(x3
1 + x3

2)x + ax3
1 x3

2 = 0: 2 p

◦ Erijuhu läbivaatamine: 0 p

Teises punktis oleva võrrandi eest anti lisapunkte, kui oli üritatud põhjen-
dada kordajate täisarvulisust. Punkte võeti maha arvutusvigade eest.

Üllatavalt paljud õpilased ei olnud ülesande tekstist aru saanud ja pakkusid
vastuseks mõnda konkreetsete arvuliste kordajatega ruutvõrrandit. Teine
levinum viga oli see, et eeldati, et kuna a , b ja c on täisarvud, on x1 ja x2

samuti täisarvud. Sageli üritati alustada ruutvõrrandi lahendivalemi kuupi-
tõstmisega, mis iseenesest viib lahenduseni, ent kuupitõstmisel tehti viga

(a + b)3 = a3 + b3 .

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

◦ Täielik lahendus (tõestatud üldjuhu jaoks): 7 p

◦ Esitatud tõestatav väide, et vähima tüki aakrihind on võrdne
ülejäänud tükkide aakrihindade summaga, ning aakrihinnad ka
õigesti avaldatud, ent tõestus puudub: 3 p

◦ Tõestatud ühe konkreetse jaotuse jaoks: 3 p

◦ Tõestatud konkreetsete pindalade jaoks, ilma küljepikkusi vaat-
lemata: 1 p

◦ Selgelt esitatud tõestatav väide, et vähima tüki aakrihind on
võrdne ülejäänud tükkide aakrihindade summaga; edasi pole
lahendatud või on aakrihinnad vigaselt avaldatud: 1 p

◦ Ei ole tõestatavast väitest õigesti aru saadud, või vaadeldakse
üksnes maatükke ja mitte nende aakrihindu: 0 p

Suur osa lahendajaist ei olnud aru saanud, et võrdse maksumuse korral on
aakri hind pöördvõrdeline maatüki pinnaga, mistõttu suurim aakrihind on
vähima pindalaga maatükil. Mitmel juhul oli aakrihinnaks võetud hoopis
maatüki pinna ja maksumuse jagatis, mitte vastupidi, ning saadud sellest
tulenev triviaalne võrdus aakrihindade jaoks. Paljud olid vaadelnud ka üht
konkreetset lõikevõimalust, kuid neid võimalusi on siin lõpmata palju.
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Matemaatika lahtine võistlus

3. oktoober 2009 Vanem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Analüüsitud juht, kus algarv p ei jagu 7-ga: 5 p

◦ Analüüsitud juht, kus algarv p = 7: 2 p

Ülesanne osutus lahendajatele ootamatult raskeks. Suur osa lahendajaid
uuris ainult arvu p võimalikke lõpunumbreid, mis on sisuliselt analüüs
mooduli 10 järgi. Mõned lahendajad tegid analüüsi ka muude moodulite
järgi; mooduli 7 järgi (mis viib ka sihile) aga paraku ainult seitse lahenda-
jat. Ülejäänud 1- või 2-punktised tööd on saanud punkte ainult juhu p = 7
analüüsimise eest (ja on tõenäoline, et lahendajad ei osanudki arvata, et
see juht on ka täislahenduses vaja eraldi läbi vaadata).

Sagedane eksiarvamus oli, et arv 1 on algarv. Samuti arvati tihti, et 73+
+2010 = 2353 on algarv (tegelikult jagub see arv näiteks 13-ga). Mitu la-
hendajat väitsid, et algarvukaksikuid on suurte arvude seas liiga harva (või
üldse lõplik arv) selleks, et ülesande väide saaks kehtida. Kuigi algarvukak-
sikute hulga lõpmatust pole praeguseks tõestatud ega ümber lükatud, pole
käesoleva ülesande seisukohalt see oluline: teadaolevaid algarvukaksikuid
on väga palju ning kaksikuid on ka väga suurte algarvude seas, seega nende
kõigi läbivaatamine poleks siinkohal mõeldav.

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

Lahendus induktsiooniga.

◦ Vaadeldud juhtu, kus kõik arvud kolmnurga tippudes on võrd-
sed: 1 p

◦ Idee tõestada, et muudel juhtudel saab kolmnurkadesse kirju-
tada 1 või 2: 1 p

◦ Tõestatud induktsiooni baas: 2 p

◦ Viidud läbi indutksiooni samm (sobiva diagonaali valimine, eel-
duste kontroll, sobiv järeldus): 3 p

Lahendus algoritmiga.

◦ Vaadeldud juhtu, kus kõik arvud kolmnurga tippudes on võrd-
sed: 1 p
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◦ Idee tõmmata algul võimalikult palju 0-1 diagonaale: 3 p
◦ Näidatud, mismoodi tekkinud hulknurgad sobivalt kolmnurka-

deks jagada: 3 p

Selle ülesande kohta esitati palju erinevaid lahendusi ning oli palju erine-
vaid ideid. Suurem osa lahendustest, mis üle poolte punktidest said, olid
oma olemuselt konstruktiivsed ning üritasid näidata, missuguse algoritmi
järgi peaks Juku diagonaale tõmbama. Selle lähenemise suurimaks komis-
tuskiviks oli põhjendamine, miks valitud algoritm ikka töötab ehk miks te-
kivad lõpuks kolmnurgad ning miks on iga kolmnurga sees kindlasti 1 või 2.

Üksikuid punkte võis kergelt teenida erijuhu mainimise eest.

Üsna paljudes töödes oli leitud kasulikke ideid, mis võiksid viia täislahen-
duseni, ent sageli jäi puudu just arutlemisoskusest, et oma ideed ka tervik-
likuks lahenduseks kokku panna.

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

◦ Ülesanne taandatud arvude a
p

b + b
p

a ja a
p

a + b
p

b võrdle-
misele: 3 p

◦ Arvude võrdlemine ja lõppjärelduse tegemine: 4 p

Mõned lahendajad kaotasid punkti sellega, et kontrollisid, kas esimene arv
võib olla suurem ja kas teine arv võib olla suurem, kuid ei vaadelnud üldse
juhtu, kus arvud on võrdsed. Kuigi see juht on kahe esimese juhuga täiesti
analoogne, on juhtude loetlemise korral selle unustamine selge loogikavi-
ga.

Üksikute erijuhtude vaatlemise eest võis saada punkte vaid siis, kui tehtud
analüüs on mingil määral üldistatav üldjuhule (näiteks esineb ruutu tõst-
mine).

Ülesanne oli mõeldud komplekti kõige lihtsamaks ja selliseks ta ka osutus.

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

◦ Lahendus teravnurkse või nürinurkse kolmnurga jaoks juhul
|AB | = |AC |: 2 p

◦ Lahendus teravnurkse või nürinurkse kolmnurga jaoks juhul
|BC | = |B A|: 2 p

◦ Täielik lahendus juhul |C A| = |CB |: 2 p
◦ Lahendused ülejäänud juhtudel: 1 p

Kolmest põhijuhust igaühes võis saada 1 p, kui oli tehtud kasulikke nurka-
de arvutusi rohkem kui paljalt sümmeetriakaalutlustest tulenevad.

Ülesanne osutus oodatult raskeks. Täislahendust polnudki, sest ka pari-
mates töödes oli vähemalt üks juht käsitletud vaid teravnurksete kolm-
nurkade korral. Enamik punkte teeninutest sai neid juhu |C A| = |CB | eest.
Ühes töös oli kasutatud huvitavat ideed, millega juhud |AB | = |AC | ja
|BC | = |B A| vaadati läbi ühekorraga.
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Osutus, et valdav enamik õpilasi ei tea teoreemi puutujast ja lõikajast. On
kahju, et seda teoreemi koolis ei õpita, kuna tegu on väga lihtsa järeldusega
teistest, kooliprogrammis esinevatest faktidest. Seda, et puutuja ja puute-
punktist tõmmatud kõõlu vaheline nurk moodustab poole kõõlule toetu-
vast kesknurgast, võib tõestada palja nurkade arvutusega, kasutades fakti,
et puutepunkti tõmmatud raadius on puutujaga risti. Teoreem puutujast ja
lõikajast järeldub nüüd otse kesknurga-piirdenurga vahelisest seosest.

5. (Urve Kangro) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täislahendus: 7 p

◦ Põhimõtteliselt õige tõestus, aga vigaste vahetulemustega: 5 p

◦ Juhu n = 2 korrektne lahendus (koos põhjendusega, miks ainus
võimalik arvuvalik on a1 = 1, a2 = 1): 1 p

Teiste erijuhtude vaaatlemise eest punkte ei saanud, kuna juht n = 2 sobib
induktsiooni baasiks ja on seega võimaliku lahenduse osa, teised erijuhud
aga ei aita lahendada üldjuhtu. Samuti ei saanud punkte väite eest, et ku-
na arvude summa on paarisarv, siis ilmselt on võimalik nad jagada kahte
võrdse summaga gruppi. See on küll õige, kuid sisuliselt ülesande triviaal-
ne ümbersõnastus ja vajab kindlasti põhjendust.

Paljudes töödes oli tehtud eeldus, et need arvud peavad olema järjestiku-
sed täisarvud. See on ülesande kitsas erijuht ja selle eest punkte ei saanud.
Lihtsalt näidete toomise eest ka punkte ei saanud.
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