
Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Leia võrrandi x y − 3x + 7y = 2030 kõik lahendid positiivsetes täisarvudes.

2. Olgu a fikseeritud reaalarv. Leia kõik sellised reaalarvud b , et iga reaalarvu

x korral on vähemalt üks arvudest x2+ax+b ja x2−ax+b mittenegatiivne.

3. Võrdkülgse kolmnurga ABC küljel BC valitakse suvaline punkt D ning kii-
rel AD võetakse punkt E nii, et |B A| = |BE |. Tõesta, et nurga AEC suurus
ei sõltu punkti D valikust, ja leia see suurus.

4. Suurusega 99 × 100 tabeli igas ruudus on arv 1 või −1. Tabeli iga rea ja iga
veeru jaoks leitakse selles reas või veerus olevate arvude korrutis ning kõik
need korrutised liidetakse kokku. Kas saadud summa saab olla

a) 0;

b) 11?

5. Ütleme, et positiivne täisarv n on algarvualdis, kui leidub vähemalt kolm
sellist algarvu, millest üheliste numbri ärajätmisel saame arvu n . Tõesta, et
mistahes kaks algarvualdist positiivset täisarvu erinevad teineteisest vähe-
malt 3 võrra.



Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. On antud trapets ABC D alustega AB ja C D ning diagonaalide lõikepunk-
tiga P . Tõesta võrratus

SPAB + SPC D > SPBC + SPD A ,

kus kirjutis SX Y Z tähistab kolmnurga X Y Z pindala.

2. Suurusega 2009 × 2010 tabeli igas ruudus on arv 1 või −1. Tabeli iga rea ja
iga veeru jaoks leitakse selles reas või veerus olevate arvude korrutis ning
kõik need korrutised liidetakse kokku. Kas saadud summa saab olla

a) 123;

b) 2009?

3. Nimetame puhtaks positiivset täisarvu n , mis ei esine üheski täisarvude
jadas c0, c1, c2, . . . , kus 0 < c0 < n ja iga i > 0 korral

ci =







ci−1

2
, kui ci−1 on paaris,

3ci−1 − 1 , kui ci−1 on paaritu.

Näiteks arv 10 ei ole puhas, sest ta esineb ülesande tingimustele vastavas
jadas 5, 14, 7, 20, 10, . . . .

a) Kas iga 3-ga jaguv positiivne täisarv on puhas?

b) Tõesta, et kui täisarv n > 1 on puhas, kuid ei jagu 3-ga, siis arv n + 1
jagub 6-ga.

4. On antud täisnurkne kolmnurk kaatetitega a ja b . Tõesta, et nurk ϕ, kus
0 < ϕ < 90◦ , on selle kolmnurga mingi teravnurk parajasti siis, kui kehtib
võrdus

(a cosϕ+ b sinϕ) · (a sinϕ+ b cosϕ) = 2ab .

5. Riigi linnu ühendavad vahemaandumisteta mõlemasuunalised lennuliinid,
mis rahuldavad järgmisi tingimusi:

1) Igal pealinnast erineval linnal on otseühendus täpselt 10 teise linnaga.

2) Igast linnast on võimalik lennata (võib-olla ümberistumistega) kõiki-
desse teistesse linnadesse.

Kulude kärpimiseks on vaja osa lennuliine sulgeda. Tõesta, et saab sulgeda
vähemalt pooled pealinnast algavad lennuliinid nii, et võimalus igast lin-
nast igasse teise linna lennata jääb alles.



Открытое соревнование по математике

13 декабря 2009 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Найти все решения уравнения x y−3x+7y = 2030 в положительных целых

числах.

2. Пусть a − фиксированное действительное число. Найти все такие дей-

ствительные числа b , что при любом действительном числе x хотя бы

одно из чисел x2 + ax + b и x2 − ax + b неотрицательно.

3. На стороне BC равностороннего треугольника ABC выбирают произволь-

ную точку D . На луче AD берут точку E так, что |B A| = |BE |. Доказать,

что величина угла AEC не зависит от выбора точки D , и найти эту вели-

чину.

4. В каждой клетке таблицы 99 × 100 записано число 1 или −1. Для каж-

дой строки и каждого столбца таблицы находят произведение чисел этой

строки или этого столбца, и все эти произведения складывают. Может ли

полученная сумма равняться

а) 0;

б) 11?

5. Назовём положительное целое число n простолюбивым, если найдутся

по крайней мере три таких простых числа, при стирании последней циф-

ры которых получается число n . Доказать, что любые два простолюбивых

положительных целых числа различаются по крайней мере на 3.



Открытое соревнование по математике

13 декабря 2009 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Дана трапеция ABC D с основаниями AB и C D и точкой пересечения диа-

гоналей P . Доказать неравенство

SPAB + SPC D > SPBC + SPD A ,

где запись SX Y Z обозначает площадь треугольника X Y Z .

2. В каждой клетке таблицы 2009× 2010 записано число 1 или −1. Для каж-

дой строки и каждого столбца таблицы находят произведение чисел этой

строки или этого столбца, и все эти произведения складывают. Может ли

полученная сумма равняться

а) 123;

б) 2009?

3. Назовём положительное целое число n чистым, если оно не содержится

ни в какой последовательности целых чисел c0, c1, c2, . . . , где 0 < c0 < n ,

и при каждом i > 0

ci =







ci−1

2
, если ci−1 чётно,

3ci−1 − 1 , если ci−1 нечётно.

Например, число 10 не является чистым, так как оно содержится в после-

довательности 5, 14, 7, 20, 10, . . . , удовлетворяющей условиям задачи.

а) Является ли каждое делящееся на 3 положительное целое число чи-

стым?

б) Доказать, что если целое число n > 1 чистое, но не делится на 3, то

число n + 1 делится на 6.

4. Дан прямоугольный треугольник с катетами a и b . Доказать, что угол ϕ,

где 0 < ϕ < 90◦ , является каким-то острым углом этого треугольника

тогда и только тогда, когда выполняется равенство

(a cosϕ+ b sinϕ) · (a sinϕ+ b cosϕ) = 2ab .

5. Города страны соединены двухсторонними беспересадочными авиалини-

ями, которые удовлетворяют следующим условиям:

1) Каждый город, отличный от столицы, имеет прямое воздушное сооб-

щение ровно с 10 другими городами.

2) Из каждого города можно долететь (возможно, с пересадками) до лю-

бого другого города.

Для сокращения расходов нужно часть авиалиний закрыть. Доказать, что

можно закрыть по крайней мере половину исходящих из столицы авиали-

ний так, чтобы сохранилась возможность долететь из каждого города до

любого другого города.



Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Noorem rühm

Lahendused

1. Vastus: Sobivad paarid (x, y) on (34, 52), (42, 44), (280, 10) ja (2002, 4).

Lahendus. Kirjutades antud võrrandi vasaku poole kujul (x + 7)(y − 3)+ 21,
saame esialgsega samaväärse võrrandi

(x + 7)(y − 3) = 2009 .

Lahutades arvu 2009 algtegureiks, saame 2009 = 72 · 41, kust leiame x + 7
ja y − 3 võimalike väärtuste paarid: (1, 2009), (7, 287), (41, 49), (49, 41),
(287, 7), (2009, 1) ning kuus sarnast paari, kus mõlemad tegurid on nega-
tiivsed.

Et x ja y peavad olema positiivsed, siis x +7 > 7 ja y −3 > −3 ning sobivad
x + 7 ja y − 3 väärtuste paarid on (41, 49), (49, 41), (287, 7) ja (2009, 1),
kust leiame vastavad (x, y) väärtuste paarid (34, 52), (42, 44), (280, 10) ja
(2002, 4).

2. Vastus: b Ê 0.

Lahendus 1. Liites kokku ruutkolmliikmed x2 + ax + b ja x2 − ax + b , saa-

me 2x2 + 2b . Kui b Ê 0, siis mistahes reaalarvu x korral on selle summa
väärtus mittenegatiivne, st vähemalt ühe ruutkolmliikme väärtus on mit-
tenegatiivne. Kui aga b < 0, siis on mõlema ruutkolmliikme väärtus kohal
x = 0 negatiivne.

Lahendus 2. Üldisust kitsendamata olgu a Ê 0. Kui b >
a2

4
, siis vaa-

deldavatel ruutkolmliikmetel nullkohad puuduvad, st nad mõlemad on

kogu määramispiirkonnas positiivsed. Kui b É
a2

4
, siis ruutkolmliikme

x2 + ax + b nullkohad on

x1,2 = −
a

2
±

p
a2 − 4b

2

ning ruutkolmliikme x2 − ax + b nullkohad on

x3,4 =
a

2
±

p
a2 − 4b

2
.
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Ülesande tingimus on täidetud parajasti siis, kui nende ruutkolmliikmete
negatiivsuspiirkonnad ei lõiku, st x2 É x3 . See tingimus on täidetud, kui

√

a2 − 4b É a ,

ehk b Ê 0. Teiselt poolt b < 0 korral on mõlema ruutkolmliikme väärtus
kohal x = 0 negatiivne.

3. Vastus: 30◦ .

Lahendus 1. Et kolmnurk ABC on võrdkülgne ja |B A| = |BE |, siis asuvad
punktid A , C ja E võrdsel kaugusel punktist B , st ühel ringjoonel kesk-
punktiga B (vt joonist 1). Seejuures ∠ABC = 60◦ on kõõlule AC toetuv
kesknurk ja ∠AEC samale kõõlule toetuv piirdenurk, mistõttu

∠AEC =
∠ABC

2
= 30◦ .

A

B C
D

E

x

Joonis 1

... . . .

100

99

Joonis 2

Lahendus 2. Et kolmnurk ABC on võrdkülgne, siis ∠B AC = ∠ABC =
∠AC B = 60◦ . Olgu ∠ADC = x . Kuna ADC on kolmnurga ADB välis-
nurk, siis ∠ADC = ∠D AB + ∠DB A ehk ∠D AB = x − 60◦ . Et kolmnurk
ABE on võrdhaarne (|B A| = |BE |), siis selle alusnurgad on võrdsed, st
∠AEB = ∠E AB = ∠D AB = x − 60◦ , ning tipunurga suurus on ∠ABE =
180◦ − 2(x − 60◦) = 300◦ − 2x . Et ∠ABE = ∠ABC + ∠C BE , siis ∠C BE =
300◦−2x−60◦ = 240◦−2x . Et kolmnurk C BE on võrdhaarne (|C B | = |BE |),

siis selle alusnurgad on võrdsed, st ∠BEC =
180◦ − (240◦ − 2x)

2
= x − 30◦ .

Lõpuks ∠BEC = ∠AEB + ∠AEC , millest x − 30◦ = x − 60◦ + ∠AEC ehk
∠AEC = 30◦ . Et nurga AEC suurus ei sõltu x -st, siis ei sõltu ta ka punkti
D valikust.

4. Vastus: a) ei; b) jah.
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Lahendus. a) Iga vaadeldav korrutis sisaldab ainult tegureid 1 ja −1, seega
on ka selle korrutise väärtus 1 või −1. Et neid korrutisi on kokku 199, st
paaritu arv, siis ei saa nende hulgas 1 või −1 esineda võrdsel arvul, mistõt-
tu nende korrutiste summa ei saa olla 0.

b) Et saada summaks 11, peab väärtusega 1 korrutisi olema 11 võrra roh-
kem kui väärtusega −1 korrutisi. Olgu väärtusega −1 korrutiste arv n , siis
(n + 11) + n = 199, kust n = 94.

Kui tabeli kõigis ruutudes on arvud 1, siis on ka kõigi korrutiste väärtus 1.
Eraldame nüüd tabelist 99×99 ruudukujulise osa ja hakkame selle ühe dia-
gonaali ruutudes asendama arve 1 arvudega −1 (vt joonist 2). Iga selline
asendus seab kahe korrutise (seda ruutu sisaldava rea ja veeru arvude kor-
rutised) väärtuseks −1 ega muuda ülejäänud korrutisi. Soovitud tulemuse

saamiseks piisab seega asendada vaadeldava diagonaali ruutudes
94

2
= 47

arvu 1 arvudega −1.

5. Et vaadeldavad algarvud on vähemalt kahekohalised, siis saab nende vii-
maseks numbriks olla üksnes 1, 3, 7 või 9 (muidu jaguks arv 2 või 5-ga).
Seega on arv n algarvualdis parajasti siis, kui arvude 10n+1, 10n+3, 10n+7
ja 10n+9 seas on vähemalt kolm algarvu. Näitame, et see on võimalik üks-
nes siis, kui n annab 3-ga jagamisel jäägi 1.

Tõepoolest, kui n = 3k , siis arvud 10n + 3 = 30k + 3 ja 10n + 9 = 30k + 9
jaguvad 3-ga ega ole seega algarvud. Kui aga n = 3k+2, siis arvud 10n+1 =
30k + 21 ja 10n + 7 = 30k + 27 jaguvad 3-ga ega ole seega algarvud.

Mistahes kaks erinevat arvu n1 ja n2 , mis mõlemad annavad 3-ga jagami-
sel sama jäägi, erinevad teineteisest arvu 3 kordse, st vähemalt 3 võrra.

3



Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Vanem rühm

Lahendused

1. Lahendus 1. Olgu a = |AB | ja b = |C D| trapetsi aluste pikkused ning ha ja
hb vastavalt kolmnurkade PAB ja PC D tipust P tõmmatud kõrgused (vt
joonist 3). Tähistame veel S1 = SPAB + SPC D ja S2 = SPBC + SPD A . Siis

S1 =
1

2
(aha + bhb)

ja kogu trapetsi pindala

S1 + S2 =
1

2
(a + b)(ha + hb) ,

kust

S2 =
1

2
(ahb + bha) .

Sarnastest kolmnurkadest PAB ja PC D saame, et kui a > b , siis ha > hb ,
ning kui a < b , siis ha < hb (et a ja b on trapetsi aluste pikkused, siis
a 6= b ). Seega

S1 − S2 =
1

2
(aha + bhb − ahb − bha) =

1

2
(a − b)(ha − hb) > 0 ,

st S1 > S2 .

Lahendus 2. Tõmbame läbi punkti P trapetsi alustega paralleelse sirge ning
olgu M ja N selle sirge lõikepunktid vastavalt külgedega BC ja D A . Olgu
l lõigu M N pikkus, d trapetsi kesklõigu pikkus, h ja S vastavalt trapetsi

kõrgus ja pindala ning S′ = SPBC + SPD A . Siis S = dh ja S′ =
1

2
lh , mistõttu

ülesande väite tõestamiseks piisab näidata, et S′ <
S

2
ehk l < d .

Olgu üldisust kitsendamata |AB | < |C D|. Võrreldes sarnaste kolmnurkade
PAB ja PC D kõrgusi näeme, et lõik M N asub alusele AB lähemal kui alu-
sele C D . Seega asub lõik M N trapetsi kesklõigu ja lühema aluse AB vahel
ning on järelikult kesklõigust lühem.

Lahendus 3. Olgu a = |AB | ja b = |C D| trapetsi aluste pikkused, h ja S

vastavalt trapetsi kõrgus ja pindala ning ha ja hb vastavalt kolmnurkade

4



PAB ja PC D tipust P tõmmatud kõrgused. Sarnastest kolmnurkadest PAB

ja PC D saame, et
a

b
=

ha

hb
. Et ha + hb = h , siis

ha =
a

a + b
· h , hb =

b

a + b
· h .

Nüüd leiame

SPAB + SPC D =
1

2
(aha + bhb) =

1

2
·

a2 + b2

a + b
· h .

Ülesande väite tõestamiseks piisab näidata, et SPAB + SPC D >
S

2
, ehk

1

2
·

a2 + b2

a + b
· h >

1

2
·

a + b

2
· h ,

ehk 2(a2 + b2) > (a + b)2 . Viimane võrratus on samaväärne ilmselt kehtiva
võrratusega (a − b)2 > 0 (et a ja b on trapetsi aluste pikkused, siis a 6= b ).

A B

CD

MN

P

a

b

ha

hb

Joonis 3

... . . .

2010

2009

Joonis 4

2. Vastus: a) jah; b) ei.

Lahendus. a) Iga vaadeldav korrutis sisaldab ainult tegureid 1 ja −1, seega
on ka selle korrutise väärtus 1 või −1 ja neid korrutisi on kokku 4019.

Et saada summaks 123, peab väärtusega 1 korrutisi olema 123 võrra roh-
kem kui väärtusega −1 korrutisi. Olgu väärtusega −1 korrutiste arv n , siis
(n + 123) + n = 4019, kust n = 1948.

Kui tabeli kõigis ruutudes on arvud 1, siis on ka kõigi korrutiste väärtus 1.
Eraldame nüüd tabelist 2009 × 2009 ruudukujulise osa ja hakkame selle
ühe diagonaali ruutudes asendama arve 1 arvudega −1 (vt joonist 4). Iga
selline asendus seab kahe korrutise (seda ruutu sisaldava rea ja veeru arvu-
de korrutised) väärtuseks −1 ega muuda ülejäänud korrutisi. Soovitud tu-
lemuse saamiseks piisab seega asendada vaadeldava diagonaali ruutudes
1948

2
= 974 arvu 1 arvudega −1.

5



b) Et saada summaks 2009, peab väärtusega 1 korrutisi olema 2009 võrra
rohkem kui väärtusega −1 korrutisi. Olgu väärtusega −1 korrutiste arv n ,
siis (n + 2009) + n = 4019, kust n = 1005.

Kui tabeli kõigis ruutudes on arvud 1, siis on meil 0 korrutist väärtuse-
ga −1, ning mistahes ühes ruudus oleva arvu muutmine muudab täpselt
kahe korrutise märgid. Seega on väärtusega −1 korrutisi alati paarisarv
ning olukord, kus selliseid korrutisi oleks 1005, ei ole võimalik.

3. Vastus: a) jah.

Lahendus. a) Paneme tähele, et arv 3ci−1−1 ei jagu kunagi 3-ga ning kui arv
ci−1

2
jagub 3-ga, siis ka arv ci−1 jagub 3-ga. Seega, kui jada mingi element

ck = n jagub 3-ga, siis on kuni sinnamaani iga järgmine element saadud

eelmisest 2-ga jagamisel, st iga 1 É i É k korral ci =
ci−1

2
, ning järelikult

c0 > c1 > . . . > ck = n . See on aga vastuolus tingimusega, et c0 < n . Niisiis
on iga 3-ga jaguv positiivne täisarv n puhas.

b) Iga 3-ga mittejaguv positiivne täisarv n esitub kujul n = 3k+1, n = 6k+2
või n = 6k + 5.

Kui n = 3k +1, siis valides c0 = 2k +1, saame c1 = 6k +2 ja c2 = 3k +1 = n .
Seejuures tingimusest n > 1 tulenevalt k > 0, mistõttu c0 < n . Seega ükski
selline arv n ei ole puhas.

Kui n = 6k + 2, siis valides c0 = 2k + 1, saame c1 = 6k + 2 = n , kusjuures
c0 < n . Seega ka selline arv n ei ole puhas.

Niisiis saavad 3-ga mittejaguvatest positiivne täisarvudest n > 1 olla puh-
tad ainult arvud kujul n = 6k + 5, st arv n + 1 jagub 6-ga.

Märkus. Mitte iga arv kujul n = 6k+5 ei ole puhas. Näiteks arv 23 = 6 ·3+5
esineb ülesande tingimusi rahuldavas jadas 21, 62, 31, 92, 46, 23, . . . .

4. Lahendus 1. Ülesandes antud võrdus on samaväärne võrdusega

(a2 + b2) sinϕ cosϕ+ ab(sin2 ϕ+ cos2 ϕ) = 2ab ,

ehk
(a2 + b2) sinϕ cosϕ = ab . (1)

Olgu vaadeldavas täisnurkses kolmnurgas kaatetite a ja b vastasnurgad
vastavalt α ja β. Siis

sinα =
a

p
a2 + b2

, sinβ = cosα =
b

p
a2 + b2

,

kust
(a2 + b2) sinα cosα = ab .
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Asendades selle võrdusse (1) näeme, et ülesandes antud võrdus on sama-
väärne võrdusega

sinϕ cosϕ = sinα cosα ,

ehk
sin 2ϕ = sin 2α .

Et 0 < α, β < 90◦ , siis saame siit, et 2ϕ = 2α või 2ϕ = 180◦−2α, kust ϕ = α

või ϕ = 90◦ − α = β. Niisiis rahuldab nurk ϕ antud võrdust parajasti siis,
kui ta on võrdne ühega vaadeldava täisnurkse kolmnurga teravnurkadest.

Lahendus 2. Olgu antud kolmnurk ABC täisnurgaga tipu C juures ning ol-
gu c selle kolmnurga hüpotenuus ja h hüpotenuusile tõmmatud kõrgus.
Olgu C ′ selline punkt kolmnurga ABC ümberringjoonel, mille korral kolm-
nurga ABC ′ üks teravnurk on suurusega ϕ (vt joonist 5). Olgu kolmnurga
ABC ′ kaatetite pikkused a′ ja b′ ning hüpotenuusile tõmmatud kõrgus h′ .
Siis

(a2 + b2) sinϕ cosϕ = c2 sinϕ cosϕ = (c sinϕ)(c cosϕ) = a′b′ = ch′ .

Et ülesandes antud võrdus on samaväärne lahenduses 1 saadud võrdu-
sega (1), siis on ta järelikult samaväärne tingimusega ch′ = ab . Kuna
ab = ch , siis on see samaväärne tingimusega h = h′ . See tingimus aga
kehtib parajasti juhul, kui kolmnurk ABC on sarnane kolmnurgaga ABC ′

või B AC ′ , st nurk ϕ on võrdne ühega kolmnurga ABC teravnurkadest.

A B

C

C ′

ab

a′b′

c

h

h′

ϕ

Joonis 5

5. Lahendus 1. Kui sulgeda kõik pealinnast lähtuvad lennuliinid, siis ülejää-
nud linnad jagunevad rühmadeks, kus rühmasiseselt on võimalik igast lin-
nast igasse teise linna lennata, aga erinevatesse rühmadesse kuuluvate lin-
nade vahel ühendus puudub. Igas sellises rühmas pidi vähemalt ühel linnal
algselt olema otseühendus pealinnaga.

7



Kui pärast pealinnast lähtuvad lennuliinide eemaldamist liita kokku ühe
rühma kõigist linnadest lähtuvate lennuliinide arvud, siis peab tulemus
olema paarisarv, kuna iga lennuliin läheb arvesse kahe linna juures. Kuna
enne pealinnast lähtuvate liinide eemaldamist oli ühe rühma kõigist linna-
dest lähtuvate lennuliinide arvude summa samuti paaris (sest igast linnast
lähtus 10 lennuliini), siis pidi otseühendus pealinnaga olema paarisarvul
rühma linnadest. Seega lähtus iga rühma linnadest vähemalt 2 lennuliini
pealinna ning vähemalt pooled neist võib sulgeda (piisab, kui iga rühma
linnade peale jääb alles üks otseühendus pealinnaga).

Lahendus 2. Näitame, et pealinnast suvalise lennuliiniga alustades on meil
võimalik pealinna tagasi jõuda ilma ühtegi liini korduvalt kasutamata. Lii-
kudes pealinnast mingisse teise linna, jääb meil seal linnas paaritu arv ka-
sutamata ühendusi, seega saame kindlasti sealt kusagile edasi liikuda. Eda-
si liikudes jääb eelmisse linna paarisarv kasutamata ühendusi ja uues lin-
nas on jälle paaritu arv kasutamata ühendusi, seega saame ka sealt edasi
liikuda. Kuna linnu on lõplik arv ja me saame igast linnast peale pealin-
na alati kuhugi edasi liikuda, siis jõuame lõpuks tagasi pealinna ilma liine
korduvalt kasutamata. Nüüd võime eemaldada ühe kahest sellesse tsüklis-
se kuuluvast pealinnast lähtuvast lennuliinist, nii et kõik tsüklisse kuuluvad
linnad ja nendega ühendust omavad linnad jäävad pealinnaga ühendatuks
(muude linnade ühendust pealinnaga selle liini eemaldamine ei puuduta,
seega jäävad ka nemad pealinnaga ühendatuks).

Valides mingi uue (eelmisse tsüklisse mittekuuluva) pealinnast lähtuva len-
nuliini, saame jälle koostada uue tsükli, mis jõuab tagasi pealinna (nüüd
on küll ühel linnal paaritu arv ühendusi, aga see linn on kindlasti pealin-
naga ühendatud eelmise tsükli järelejäänud ühenduste kaudu, st sinna lin-
na jõudes saame pealinna tagasi tulla neid ühendusi mööda; kui seejuures
tekib mingi ühenduse korduvkasutamine, siis see ühendus ei saa olla pea-
linnast lähtuv ning saame seda ühendust sisaldava alamtsükli eemaldada,
kuni lõpuks jääb järele tsükkel alguse ja lõpuga pealinnas, mis ühtegi lii-
ni korduvalt ei kasuta). Jälle saame ühe uude tsüklisse kuuluva pealinnast
algava lennuliini eemaldada, nii et kõik linnad jäävad pealinnaga ühenda-
tuks. Samamoodi jätkates saame iga järgmise pealinnast lähtuva lennuliini
korral moodustada uue tsükli, mis ühtegi liini korduvalt ei kasuta (et kõik
paaritu arvu ühendustega linnad on pealinnaga eelmiste tsüklite kaudu
ühendatud, siis saame sellisesse linna jõudes toimida ülalkirjeldatud vii-
sil) ja seejärel eemaldada ühe kahest sellesse tsüklisse kuuluvast pealinnast
lähtuvast lennuliinist.

Niisiis saame lõpuks vähemalt pooled pealinnast algavad lennuliinid sulge-
da, nii et kõik linnad jäävad ühendatuks pealinnaga ja seega ka omavahel.

Märkus. Väide ei jää kehtima, kui arvu 10 asemel võtta 11 (või mõni muu
paaritu arv). Näiteks olgu meil 13 linnast koosnev rühm, kus ainult ühel
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linnal on otseühendus pealinnaga. Kui sellel linnal puudub otseühendus
kahega rühma linnadest ning ülejäänud 10 linna jagunevad paarideks, kus
iga paari linnade vahel otseühendus puudub, aga kõik ülejäänud võimali-
kud otseühendused rühma linnade vahel on olemas, siis on igal selle rüh-
ma linnal otseühendus 11 teise linnaga. Kui nüüd riigis on lisaks pealinnale
ainult sellised linnade rühmad, siis ei saa sulgeda ühtegi pealinnast lähtu-
vat liini ilma vastavat rühma teistest ära lõikamata.
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Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Leitud neli õiget lahendit: 4 p

◦ Näidatud, et rohkem lahendeid ei ole: 3 p

Kui vastus sisaldas lahendeid, kus x või y on mittepositiivne, anti reeglina
1 punkt vähem.

Lisaks žürii poolt esitatud tegurdusega lahendusele on võimalik veel järg-
mine lahendusskeem: avaldame antud võrdusest x , saame tõkked 3 < y É
254 ning analüüsime kõik juhud läbi. Töö hõlbustamiseks võime veel välja
selgitada, et x ja y peavad mõlemad olema paarisarvud, x või y − 3 peab
jaguma 7-ga vms.

Lahendusi, kus avaldati mingil viisil üks tundmatu teise kaudu, oli küllalt
palju, aga pelgalt avaldamise eest punkti ei antud. Punktivääriliseks loeti
järgmised tähelepanekud, mis otseselt hõlbustavad väga töömahukat täie-
likku läbivaatust:

• Avaldatud x ja näidatud, et 3 < y É 254 (või analoogilised tõkked);

• Näidatud, et nii x kui y peavad olema paarisarvud;

• Näidatud, et x või y − 3 jaguvad 7-ga.

Mitmed lahendajad teisendasid lähtevõrduse kujule x(y − 3) = 7(290 − y)
ning järeldasid siit, et y−3 jagub 7-ga (tegelikult kas x või y−3 jagub 7-ga).
Küllalt paljud lahendajad pidasid arvu 0 positiivseks. Kahjuks aga leidus ka
töid, kus lahendaja avaldas võrdusest x ja asendas saadud avaldise uuesti
võrdusse tagasi. Seejärel tehti kas arvutusviga ja leiti mingi „lahend“ või
jõuti võrduseni 0 = 0 ja väideti, et seega sobivad lahendiks kõik arvud.

2. (Kairi Kangro) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Näidatud, et iga x korral on üks arvudest x2 + ax ja x2 − ax

mittenegatiivne: 3 p

◦ Sellest järeldatud, et kõik mittenegatiivsed b väärtused sobivad: 2 p

◦ Näidatud, et negatiivsed b väärtused ei sobi: 2 p
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Punkte võeti maha ebatäpsuste ja vigade eest. Üllatavalt paljud ei olnud
aru saanud, et ruutvõrrandi vabaliige ei tohi sõltuda x väärtusest ning olid
kirjutanud vastuseks tingimuse, et b peab olema suurem/väiksem kui min-
gi muutujat x sisaldav avaldis. Neil, kes jõudsid õige vastuseni, olid sageda-
semateks vigadeks unustamine näidata, et negatiivsed b väärtused ei sobi,
ning mõistete „mittenegatiivne“ ja „positiivne“ segiajamine (sel juhul jäi
vastusest puudu võimalus b = 0).

3. (Maksim Ivanov) Lahenduse 1 allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Põhjendatud, et punkt E asub ringjoonel keskpunktiga B ja
raadiusega B A : 2 p

◦ Märgitud, et nurk ABC on kõõlule AC toetuv kesknurk ja nurk
AEC on samale kõõlule toetuv piirdenurk: 2 p

◦ Märgitud, et samale kõõlule toetuvad piirdenurgad on võrdsed
(seega nurga AEC suurus ei sõltu punkti D valikust): 1 p

◦ Leitud nurga AEC suurus: 2 p

Lahenduse 2 allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

◦ Üks nurkadest tähistatud nt x -ga ja näidatud, et nurga AEC

suurus ei sõltu x -st: 4 p

◦ Põhjendatud, et nurga AEC suurus ei sõltu punkti D valikust: 1 p

◦ Leitud nurga AEC suurus: 2 p

Kõik õpilased, kes leidsid nurga AEC suuruse mingil erijuhul, näiteks eel-
dades, et AD on kolmnurga ABC mediaan, kõrgus või nurgapoolitaja, said
lahenduse eest 2 punkti. Kõik õpilased, kes ülesande tekstist järeldasid, et
punktid A ja E langevad kokku, ei saanud ühtegi punkti.

4. (Raul Kangro) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Osa a) lahendus: 3 p

◦ Sealhulgas:

• Tähele pandud, et kõik korrutised on ±1 ja liidetavaid on
paaritu arv, ning järelikult ei saa summa olla 0: 2 p

• See väide korralikult põhjendatud: 1 p

◦ Osa b) lahendus: 4 p

◦ Sealhulgas:

• Leitud vajalike positiivsete ja negatiivsete korrutiste arv: 1 p

• Aru saadud, et tuleb põhjendada selliste korrutiste saamise
võimalikkust: 1 p

• Esitatud korrektne konstruktsioon: 2 p
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Esimene osa ülesandest oli küllalt hästi lahendatud, kuid sageli jäeti põh-
jendus poolikuks (jäeti mainimata, et paaritu arvu paaritute arvude sum-
ma on paaritu või et paaritu arvu liidetavate korral ei saa positiivseid ja
negatiivseid liidetavaid olla võrdselt). Osalisi punkte ei andnud lihtsalt tä-
helepanekud, et korrutised on ±1, ja katsed näidata, et mingis konkreetses
järjekorras (nt korrutised kõik vahelduvate märkidega) tabeli korral ei tu-
le summaks kuidagi 0. Punkte võis kaotada ka valede väidete eest muidu
korrektses lahenduses (nt et kui kuskil reas esineb −1, siis selle rea arvude
korrutis on −1).

Osas b) piirduti enamasti ainult vajalike positiivsete ja negatiivsete korru-
tiste arvu leidmisega ning ei saadud aru, et korrektse lahenduse jaoks tuleb
näidata ka vastava tabeli olemasolu. Kuna mitte iga paaritu arv ei ole sum-
mana võimalik (nt arvu 1 ei ole võimalik kuidagi summaks saada), siis sel-
lise lahendus andis ainult 1 punkti ning lihtsalt märkused kujul: „kuna 11
on paaritu arv ning korrutiste summa on paaritu, siis on 11 on võimalik“
punkte ei andnud.

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

◦ Tähele pandud, et algarvud saavad lõppeda ainult numbritega
1, 3, 7 ja 9: 1 p

◦ Märgatud seaduspärasust (võib-olla ka ainult konkreetsete väi-
keste n väärtuste puhul), et arvud kujul 3n ja 3n + 2 ei saa olla
algarvualtid arvuga 3 jaguvuse tõttu: 2 p

◦ See seaduspärasus kirja pandud ning tõestatud üldjuhul: 4 p

Kui arutluses esines väikesi lünki või vigu, siis anti kuni 2 punkti vähem.

Suurim osa lahendusi olid sarnased žürii lahendusega. Mõned proovisid ka
otsesemat lähenemisviisi: kui n korral numbritega 1, 3, 7 ja 9 lõppevad ar-
vud ei jagu kolmega, siis n + 1 ja n + 2 korral mõned kaks neist kindlasti
jaguvad. Sellised lahendused olid tavaliselt viidud lõpuni, kuid neis esines
rohkem väiksemaid vigu. Neid lahendusi hinnati erinevalt ülaltoodud skee-
mist.

12



Matemaatika lahtine võistlus

13. detsember 2009 Vanem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Pindalade vahe viidud kujule (a − b)(ha − hb): 4 p

◦ Tõestatud, et see avaldis on mittenegatiivne: 2 p

◦ Põhjendatud, et see avaldis ei saa olla 0: 1 p

Ülesanne osutus suuremale osale lahendajatest jõukohaseks. Siiski oli igas
osas ka oma komistuskivi:

• Lahendati pöördülesannet: võrratust SPAB + SPC D > SPBC + SPD A tei-
sendades jõuti võrratuseni, mis ilmselt kehtib. Selle asemel tulnuks
alustada avaldise SPAB+SPC D−SPBC −SPD A teisendamisega ning veen-
duda, et ta on võrdne avaldisega, mis on suurem kui 0. Selle eksimuse
eest siiski punkte maha ei võetud, kui kasutatud teisendused olid mõ-
lemas suunas rakendatavad.

• Ei osatud põhjendada, miks võrratused a < b ja ha < hb on samaväär-
sed. Mõnikord kasutati trapetsi omadust, et diagonaalide lõikepunkt
asub kesklõigust lühema külje pool. Paraku tuleks ka sellist väidet kas-
või ühe lausega põhjendada — vastasel juhul tekib küsimus, milliste
kujundite puhul selline omadus veel kehtib?

• Tõestati mitterange võrratus. Enamasti unustati põhjendada, miks kor-
rutise kumbki tegur ei või olla 0.

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

◦ Osa a) lahendus: 3 p

◦ Osa b) lahendus: 4 p

Kui a) osas oli ainult leitud negatiivsete korrutiste arv 1948, siis anti selle
eest 1 punkt.

Kui b) osas oli esitatud lahendus ainult konkreetse konstruktsiooni jaoks
(nt arvud −1 diagonaalil), siis selle eest punkte ei antud. Kui oli tehtud
tähelepanek, et negatiivsete korrutiste arv 1005 on paaritu, kuid ei olnud
õigesti põhjendatud, miks ei ole see võimalik, siis anti selle eest 1 punkt.

Osa b) eest anti puudulike põhjenduste korral 1–2 punkti vähem.
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Ülesanne osutus paljudele lahendajatele jõukohaseks. Osas a) piirdus siiski
osa lahendajaid ainult vajalike positiivsete ja negatiivsete korrutiste arvu
leidmisega ning ei saanud aru, et korrektse lahenduse jaoks tuleb näidata
ka vastava tabeli olemasolu.

Mõned lahendajad panid kirja, et maksimaalne võimalik summa on 4019,
ning sellest, et ühe arvu märgi muutmisel muutub summa 0 või 4 võrra,
järeldasid kohe, et summa 123 on kindlasti saavutatav. Ka selline lahen-
dus ei ole täielik, sest pole näidatud, et summa saab nii palju väheneda.
Antud juhul tõestuse lõpetamiseks piisaks näitest, kus summa on väiksem
kui 123, sest ka kõik vahepealsed summad kujul 4k + 3 on sel juhul ilmselt
saavutatavad.

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

◦ Osa a) lahendus: 4 p

◦ Osa b) lahendus: 3 p

◦ Sealhulgas:

• Jagatud läbivaadatavad arvud mõistlikult jäägiklassidesse
(nt 3k + 1 ja 6k + 2, või 6k + 1 ja 6k + 2 ja 6k + 4): 1 p

• Näidatud, et arvud kujul 6k + 2 pole puhtad: 1 p

• Näidatud, et arvud kujul 3k + 1 pole puhtad: 1 p

Ülesande a) osa tüüpiliste osaliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt:

◦ Tähele pandud, et kui ci−1 on paaritu, siis ci ei jagu 3-ga: 1 p

◦ Näidatud, et kui ci−1 ei jagu 3-ga, siis ka ci ei jagu 3-ga: 2 p

◦ Muus osas täielik lahendus, kuid puudub mõni oluline põhjen-
dus, nt jäänud põhjendamata üleminek võrdusele c0 = 2x ·n või
võrratus c0 Ê n : 3 p

Ülesande a) osa lahendusi oli võrdlemisi raske hinnata, sest paljudel juh-
tudel olid need kirja pandud ebamääraselt ja lünklikult. Lahenduse kirja-
paneku oskus kujunes siin ka peamiseks tulemuste eristajaks.

Üllatavalt vähe oli töid, kus b) osas üldse midagi vajalikus suunas oli teh-
tud. Lahenduse lühiduse järgi otsustades võinuks see olla palju suuremale
hulgale õpilastest jõukohane. Jäägiklasside läbivaatamine iseenesest ei ol-
nud probleem, seda tehti ka valedes lahendustes. Tüüpiline viga oli hoopis
eelduse ja väite segiajamine: püüti tõestada, et kui n + 1 jagub 6-ga, siis n

on puhas. See, st ülesande väite pöördväide, aga üldse ei kehtigi, nagu näi-
tab žürii lahenduse järel olev märkus. Nii massilist pöördväite tõestamist
õige väite asemel pole enam ammu olümpiaaditöödes kohanud.

4. (Fjodor Gainullin) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.
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◦ Tõestus, et kui ϕ on antud kolmnurga teravnurk, siis võrdus
kehtib: 2 p

◦ Tõestus, et kui võrdus kehtib, siis ϕ on antud kolmnurga mingi
teravnurk: 5 p

Kui teises osas oli võrdusest sin 2α = sin 2ϕ järeldatud, et α = ϕ, või järel-
dati võrdusest sinα cosα = sinϕ cosϕ ilma põhjenduseta otse, et α = ϕ

või α = 90◦ −ϕ, siis anti selle osa eest 1 punkt vähem.

Suur osa lahendajaid tõestasid ülesande väite ainult lihtsamas suunas, kus-
juures tihti arvati ekslikult, et see tõestus töötab mõlemas suunas.

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

◦ Väite tõestamine ainult konkreetse näite korral: 0 p

◦ Lahendus, kus konkreetsest näitest alustades hakatakse järjest
linnu lisama, ilma põhjendamata, et nii on võimalik üldjuht
kätte saada: 1 p

◦ Tehtud tähelepanek, et pealinnast peab algama paarisarv len-
nuliine: 1 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

Paljudes lahendustes oli linnu jagatud gruppideks, kuid polnud selge, mil-
le järgi neid jagati. Tihti vaadeldi juhtu, kus 11 linnast koosneval grupil on
kõik omavahelised ühendused olemas, ja hakati siis sinna linnu ja lennulii-
ne lisama. Sellisel juhul on vaja põhjendada, et nii on tõesti võimalik kõik
ülesande tingimustele vastavad konfiguratsioonid saada.

Mitmete lahenduste idee oli, et kuna liine on „palju“, siis pealinnast lähtu-
vate liinide eemaldamisel jäävad linnad ikka ühendatuks. Sellise lahenduse
eest punkte ei saanud, kuna „palju“ pole antud ülesandes oluline, vaid olu-
line on hoopis paarsus (näiteks kui 10 asemel on igal linnal 11 ühendust,
siis ülesande väide ei kehti).
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