
Matemaatika lahtine võistlus

2. oktoober 2010 Noorem rühm

Hindamisskeemid

1. (Toomas Krips)

Esitame kaks hindamisskeemi vastavalt žürii lahendustele 1 ja 2.

Lahendus 1. Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Tähelepanek, et arvu n tegureid võib esitada paaridena, mille
liikmete korrutis võrdub arvuga n : 3 p

◦ Tähelepanek, et siinkohal on oluline arvu n tegurite arvu paar-
sus: 1 p

◦ Näitamine, et paarisarvu tegurite korral on arvu n tegurite kor-
rutis arvu n aste: 1 p

◦ Näitamine, et paaritu arvu tegurite korral pole arvu n tegurite
korrutis arvu n aste: 1 p

◦ Vastus: 1 p

Lahendus 2. Teist lahendust esines paraku vaid osaliselt, töödes üritati alg-
tegurite astmeid arvu n tegurite korrutises esitada arvu n algtegurite ast-
mete abil. Selle eest anti 1 punkt.

Punkte ei antud tähelepaneku eest, et n ei saa olla algarv.

Samuti ei võetud punkte maha, kui ei pandud tähele, et 1 ei rahulda üles-
ande tingimusi.

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

◦ On saadud võrrand nt 4a4
−8a3

+5a2
−a = 0 või ab(a−b)2

= 0: 2 p

Sealhulgas:

• on tehtud vähemalt üks järgmistest teisendustest: a3
+b3

=

= (a + b)(a2
− ab + b2) = a2

− ab + b2 või a2
+ b2

=

= (a + b)2
− 2ab = 1 − 2ab : 1 p

◦ Võrrandist on järeldatud, et üheks lahendiks on a = 0 ja b = 1: 1 p

◦ Võrrandist on järeldatud, et teiseks lahendiks on b = 0 ja a = 1: 2 p

◦ Võrrandist on järeldatud, et kolmandaks lahendiks on b = 0,5
ja a = 0,5: 2 p
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Ainult õige vastuse eest anti 1 punkt.

Paljudes töödes tehti näiteks järgmiseid lubamatuid vigu: a5
− a4

= a ,

a2
+ b2

= (a + b)(a + b), (a4
+ b4)/(a2

+ b2) = a2
+ b2 , võrdusest a = 1 − b

on järeldatud võrdus a2
= 1 + b2 . Suureks probleemiks osutus ka näiteks

võrrandi a(4a3
−8a2

+5a −1) = 0 kõige lihtsama lahendi leidmine, milleks
on a = 0.

3. (Evely Leetma) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Osa a) lahendus: 5 p

Sealhulgas:

• Märgitud, et kolmnurga ABC siseringjoone keskpunkt
asub nurga B poolitajal: 2 p

• Märgitud, et rööpkülikus diagonaali poolt tekitatud põik-
nurgad on võrdsed: 2 p

• Tehtud lõppjäreldus rööpküliku külgede võrdsuse kohta: 1 p

◦ Osa b) õige vastus koos põhjendusega: 2 p

Osas a) loeti täislahenduseks ka lahendus, milles oli ära märgitud, et diago-
naal BD on nurgapoolitaja, ning ilmutatult kirjas, et rööpkülik, mille dia-
gonaal osutub nurgapoolitajaks, on romb. Samuti loeti täislahenduseks la-
hendus, milles oli kasutatud fakti kolmnurga nurgapoolitajast, mis ühtib
mediaaniga ja on seetõttu vastasküljega risti. Osa b) põhjenduseta vastuse
eest anti 0 punkti.

Ülesanne osutus üsna halvasti lahendatuks. Osas a) näidati tihtipeale nõu-
tule vastupidist: kui tegemist on rombiga, asub kolmnurga ABC sisering-
joone keskpunkt diagonaalil. Osas b) jäi märkamata see, et kui ümberring-
joone keskpunkt asub diagonaalil BD , võib ta asuda ka diagonaalide BD

ja AC lõikepunktis ning siis ei pea diagonaalid ilmtingimata ristuma.

4. (Härmel Nestra)

◦ Lahendus juhul m = 3, n = 6 (ülesande a)-osa): 3 p

Sealhulgas tüüpiliste tähelepanekute/mõttekäikude eest:

• Tähelepanek, et arvude summa muutub igal käigul 6 võrra: 1 p

• Tähelepanek, et iga arvu jääk jagamisel 3-ga püsib muutu-
matuna: 1 p

• Õige vastus, kuid segane või auklik põhjendus: 1–2 p

◦ Lahendus juhul m = 4
1

2
, n = 6 (ülesande b)-osa): 4 p

Osas b) oli tüüpviga postuleerimine, et liitmiskäigud võivad esineda vaid
paarikaupa. Muidu ei saavat tulemuseks seisu, kus kõik arvud täisarvud.
Tegelikult saab kolmest arvust kõiki järjest kahekaupa välja valides tekitada
täisarvudega seisu ka kolme käiguga. Lahenduseni jõudmiseks tuli sellist
võtet vähemalt ühe korra kasutada.
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Mõned b)-osas õige vastuse andnud jäid punktidest ilma seetõttu, et ei too-
nud konkreetset käikude jada ega õpetust, millega nõutud lõppseis reaal-
selt tekitada. Iga tipu juures oleva arvu jaoks vajaliku muutuste jada ole-
masolu ei näita veel, et selliseid muutusi saab tekitada kõigis tippudes sa-
maaegselt.

5. (Andre Tamm) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Kontrollitud juhud n = 4, n = 5: 1 p

◦ Näidatud, et juhul n < 4 lahendeid pole: 2 p

◦ Näidatud, et juhul n > 5 lahendeid pole: 4 p

Punkte võeti maha ebapiisavate või vigaste selgituste eest. Enamasti ol-
di faktoriaali mõistest õigesti aru saanud, kuigi esines ka õpilasi, kelle la-
hendus kannatas just definitsiooni mittemõistmise tõttu. Paljudes 1 punkti
saanud töödes esines väide, et kuna 120 = 5!, peab olema kas n + 1 = 5
või n = 5. Kuigi see osutus praegusel juhul kehtivaks, on sellised väited
kuni tõestuse või piisava põhjenduse esitamiseni kõigest oletused ning ei
andnud siinkohal punkte.
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Matemaatika lahtine võistlus

2. oktoober 2010 Vanem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Ruutude osa: 3 p

Sealhulgas:

• Jäägipaari (0, 0) (mod 3) välistamine: 1 p

• Ülejäänud jäägipaaride välistamine: 2 p

◦ Kuupide osa: 4 p

Sealhulgas:

• Jäägipaari (1,−1) (mod 3) (või talle vastavate jäägipaaride
modulo 9) välistamine: 3 p

• Ülejäänud jäägipaaride välistamine: 1 p

Kui selles ülesandes jõutakse 3-ga jagamisel tekkivate jääkide vaatlemise-
ni, siis on ülesande lahendus peaaegu käes. Kuupide osa peamine raskus
on juht, kus üks liidetavast annab jäägi 1 ning teine jäägi −1, mis nõuab
rohkem kui lihtsalt ruutude osa tõestuse kordamist: kas jääkide vaatlemist

modulo 9, tegurduse a3
+ b3

= (a + b)(a2
− ab + b2) kasutamist või muid

võtteid.

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

◦ Põhjendatud, miks P (2011) 6= 2011: 3 p

◦ Näidatud, et P (2011) minimaalne väärtus on 200: 4 p

Tähelepaneku eest, et P (x) − P (y) jagub arvuga x − y (võib-olla konkreet-
sete x ja y korral) anti 1 punkt, kui sellega ei osatud midagi edasi teha.
Punkte ei saanud lihtsalt a)-osa vastuse eest, kui puudusid põhjendused
või põhjendus oli vale. Punkte ei saanud ka konstantse või ruutpolünoomi
vaatlemise eest (tööde hulgas ei olnud ühtegi lõpuni korrektset lahendust
ruutpolünoomide juhul). Jäi mulje, et paljud õpilased ei teadnud, mis on
täisarvuliste kordajatega polünoom.

Mõnes töös oli a)-osa lahendatud polünoomi väärtuste viimase numbri
vaatlemise abil. Ka need tööd said 3 punkti.
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3. (Oleg Košik) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täislahendus: 7 p

◦ Õige lahendus, mis ei tööta juhul kui CD on diameeter: 6 p

◦ Üldjoontes õige lahenduskäik mitme puudujäägiga: 4 p

Üksikuid punkte võis saada järgmiste ideede ja tähelepanekute eest.

◦ Juhu, kus CD on diameeter, korrektne analüüs: 1 p

◦ Tähelepanek, et A1CB1D on kõõlnelinurk: 1 p

◦ Kasulikud piirdenurkade võrdused kõõlnelinurgas ABCD : 1 p

◦ Idee kasutada siinusteoreemi kujul, kus esineb raadius: 1 p

◦ Koosinusteoreem kolmnurgas ABC ja/või A1B1C : 1 p

◦ Väide, et kolmnurgad ABC ja A1B1C on sarnased: 1 p

◦ Tõestus, et ∠ACB = ∠A1CB1 : 2 p

Erinevate tähelepanekute eest punkte automaatselt ei liidetud, kokku võis
nende eest saada kuni 3 punkti.

Mõnes töös kiirustati pärast koosinusteoreemi kirjapanekut kolmnurkades
ABC ja A1B1C järeldustega ning jäeti arvestamata sellega, et üksteisest
tohib lahutada ainult vastupidise märgiga võrratusi (mis on samaväärne
sellega, et võrratuse mõlema poole ette miinusmärgi kirjutamisel muutub
võrratuse märk vastupidiseks).

Kuigi mõisted „sirge“ ja „lõik“ on selgelt erineva tähendusega, arvasid üsna
paljud lahendajad ekslikult, et punktid A1 ja B1 valiti just lõikudel AD ja
BD (ülesande tekst rääkis aga sirgetest).

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

◦ Tõestatud, et m ja n peavad olema paaritud arvud: 2 p

◦ Leitud paarituarvuliste m ja n korral sobilike ristkülikute arvu
jaoks valem: 4 p

◦ Lahendite leidmine: 1 p

225-ks ristkülikuks tükeldamise tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järg-
nevalt:

◦ Täislahendus: 2 p

◦ Õige vastus puuduliku põhjendusega: 1 p

◦ Vaadeldud ainult ühesugusteks ristkülikuteks tükeldamist: 0 p

Selle ülesande puhul ilmnes, et väga paljud õpilased ei olnud ülesandest
õigesti aru saanud. Levinuimaks valetõlgenduseks, mis esines ligikaudu
pooltes töödes, oli see, et ristkülikute ülelugemise asemel otsiti ruudustiku
tükeldusi 225-ks paarituarvuliste küljepikkustega ristkülikuteks. See oli se-
da üllatavam, et ülesannetega stiilis „Mitu kolmnurka on joonisel?“ peaks
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olema kokku puutunud enamik olümpiaadiõpilastest. Sellise tõlgenduse-
ga tekib küsimus, mida tähendab „ruudustikus leidub täpselt 225 ristküli-
kut“, kuna ruudustiku tükeldus ristkülikuteks ei ole üheselt määratud, li-
saks muutis selline tõlgendus ülesande tunduvalt lihtsamaks, seega üle ka-
he punkti sellised tööd ei saanud. Esines veel teisigi valetõlgendusi, näiteks
saadi aru, et kõik 225 ristkülikut peavad olema mõõtmetelt erinevad.

Õige tõlgendusega töödes selgus, et paljud õpilased ei oska aritmeetilise
jada summat leida. Need, kes jõudsid õige ristkülikute arvu valemini, said
enamasti ka lahendid kätte, sagedaseim viga oli unustamine, et saadud va-
lemis pidid m ja n paaritud olema, mis tekitas võõrlahendeid. Samuti esi-
nes vigu põhjendamisel, et m ja n peavad olema paaritud. Esines ka töid,
kus ruute ei loetud ristkülikuteks.

5. (Nikolai Voitsehhovski) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud
punktid summeeriti.

◦ Võttes vasaku poole murrud ühisele nimetajale, avades sulud ja

koondades sarnased liikmed, jõutud võrduseni b2
= a2

+c2
−ac : 4 p

◦ Võrreldes seda koosinusteoreemiga b2
= a2

+ c2
− 2ac cosβ,

näidatud, et see võrdus kehtib parajasti siis, kui cosβ =
1

2
: 2 p

◦ Tehtud järeldus, et β = 60◦ : 1 p

Mitmel juhul oli tõestuse alguses võetud β = 60◦ ning saadud ainult üks
suund tõestusest. Sellised lahendused said maksimaalselt 5 punkti.

Paljud olid vaadelnud ka üht konkreetset kolmnurka – võrdkülgset kolm-
nurka, kuid neid kolmnurki, kus üks nurk on 60◦ , on lõpmatu palju. Selli-
sed lahendused said 0 punkti.
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