
Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2011 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Põhjendatud, et ülesande tingimust rahuldava neljakohalise ar-

vu abcd korral d = 0: 1 p

◦ Põhjendatud, et arvu abc0 korral c = 0: 1 p

◦ Järeldatud, et kahekohaline arv ab peab jaguma arvudega a
ja b : 1 p

◦ Leitud kõikvõimalikud numbrite a ja b vahelised seosed b = a ,
b = 2a ja b = 5a : 2 p

◦ Tingimusest b = a leitud 9 ülesande tingimust rahuldavat arvu
1100, 2200, . . . , 9900: 1 p

◦ Tingimustest b = 2a ja b = 5a leitud veel 5 ülesande tingimust
rahuldavat arvu 1200, 2400, 3600, 4800, 1500: 1 p

Paljude õpilaste lahendustes olid esitatud vaid mõningad või kõik nelja-
kohalised arvud, mis rahuldavad ülesande tingimust. Mõnedes töödes oli
lisaks juurde selgitatud, miks need arvud sobivad. Sellest aga ei piisa, et
saada lahenduse eest väga palju punkte. Lahendades ülesannet „leida kõik
võimalikud väärtused“, on vaja kõigepealt leida vastavad väärtused ja lisaks
näidata, et kõik teised arvud ei rahulda ülesande tingimust.

2. (Heiki Niglas) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Mõnede konkreetsete arvupaaride vaatamine ja sellest vastuse
järeldamine: 0 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

Paljud lahendajad olid lihtsalt proovinud erinevaid reaalarvude paare ja
selle põhjal väitnud, et tulemus on sama ka kõigi ülejäänud arvupaaride
korral. Kui oli vaadeldud ainult juhtu, kus üks arvudest on ühest väiksem,
siis sellise lahenduse eest punkte ei antud.

3. (Evely Leetma) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Joonisel on punkti X asukoht vale, st ei ole ülesande tekstist aru
saadud: 0 p

◦ Õige joonis, kuid edasine lahendus puudub või on kasutu: 1 p
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◦ Leitud, millises suhtes jaotab kolmnurga hüpotenuus ristküliku
külje F E : 3 p

◦ Üles leitud võrdsed põiknurgad ∠C AE ja ∠AEB ; ∠ACB ja
∠CBE : 3 p

◦ Avaldatud lõikude B X ja BC pikkused mingi suuruse (nt |AB |)
kaudu, vastus vale või puudub: 5 p

◦ Leitud, et B X : X D = 3 : 2 ja BC : DC = 3 : 1, kus D on
hüpotenuusi BC ja ristküliku külje EF lõikepunkt, vastus vale
või puudub: 5 p

◦ Avaldatud punkti X koordinaadid lõigu AB pikkuse kaudu (kus
koordinaatide alguspunktiks on punkt A), vastus vale või puu-
dub. 5 p

◦ Täislahendus arvutusvea, muu pisivea või puudujäägiga põh-
jenduses: 6 p

Õpilastele oli segane mõiste „lõik jaotatakse suhtes a : b“. Vastusena pa-
kuti variante a : (a + b) või b : (a + b), st osalõigu ja kogu lõigu pikkuste
suhet. Mitmest tööst võis välja lugeda, et tähistus |AB | tähendas õpilase
jaoks absoluutväärtust, mitte lõigu AB pikkust.

4. (Raul Kangro) Nullist erineva punktiarvu said järgmist tüüpi lahendused:

◦ Sirge katmine kahe värviga vaheldumisi, ilma sellise põhjen-
duseta, mida saaks lihtsasti korrektses lahenduses kasutada: 1 p

◦ Sirge katmine kahe värviga, koos sellise põhjendusega, mida
saaks lihtsasti kasutada ka täielikus lahenduses: 2 p

◦ Tasandi katmine kahe värviga, mis on korrektne juhul, kui ar-
vestada ainult horisontaal- ja vertikaalsuunda: 1 p

◦ Tasandi katmine kahe värviga malelaua mustris, vaadeldud ai-
nult horisontaal- ja vertikaalsuunas 5 ühiku kaugusel paikne-
vaid punkte, sobivuse tõestus mittetäielik: 4 p

◦ Tasandi katmine kahe värviga malelaua mustris, vaadeldud ai-
nult horisontaal- ja vertikaalsuunas 5 ühiku kaugusel paikne-
vaid punkte, korrektne sobivuse tõestus: 5 p

◦ Tähelepanek, et lisaks horisontaal- ja vertikaalsuunale on vaja
vaadelda punkte kujul (x±3, y ±4) ning (x±4, y ±3), värvimine
rohkem kui kahe värviga või värvimise eeskiri andmata: 3 p

◦ Tähelepanek, et lisaks horisontaal- ja vertikaalsuunale on vaja
vaadelda punkte kujul (x±3, y ±4) ning (x±4, y ±3), värvimine
kahe värviga malelaua mustris, sobivuse tõestus puudu: 5 p

◦ Täielik lahendus: 7 p

Ülesanne osutus ootamatult raskeks just seetõttu, et enamik õpilastest ei
saanud aru, mida koordinaattasandi punktide vaheline kaugus tähendab
ning ei osanud seda ka arvutada. Väga vähe oli neid, kes tulid selle peale, et
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etteantud punktist viie ühiku kaugusel olevad punktid paiknevad ringjoo-
nel raadiusega 5, st et ei tule vaadelda ainult horisontaal- ja vertikaalsuun-
da ning võib-olla ka 45 kraadi all olevat diagonaali, vaid ka muid suundi.

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

◦ Väide, et ujuma ei pea, ükskõik milliste põhjendustega: 0 p

◦ Väide, et võib-olla tuleb ujuda, koos mittetöötava näitega (st
diameetri otspunktid valesti valitud): 0 p

◦ Seletus, et võib-olla tuleb ujuda, ilma konkreetse näiteta: 1 p

◦ Väide, et võib-olla tuleb ujuda, koos näitega, kus idee on ole-
mas, aga hoolimata sellest on diameetri otspunktid valesti vali-
tud: 1 p

◦ Suvalise kõvera kujuga kontranäide ilma seletuseta: 3 p

◦ Kontranäide, kus põhjendus piirdub jooniselt mõõtmisega: 4 p

◦ Selge kontranäide ilma arvutuste või põhjendusteta (tüüpiliselt
kolm- või nelinurksed või T-kujulised järved, kus põhjendamine
oleks lihtne): 4 p

◦ Korralikult põhjendatud kontranäide: 7 p

Selles ülesandes olid paljud lahendajad piirdunud piltide joonistamisega.
Samuti oli üllatavalt palju lahendajaid pidanud ilmseks või tõestatuks, et
ujuma ei pea. Ülesanne oli küllaltki ebastandardne ning ilmselt ei saanud
paljud õpilased aru, kui palju ja mida oleks vaja põhjendada. Ainult jooni-
selt mõõtmine ei ole siiski tõestus.
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Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2011 Vanem rühm

Hindamisskeemid

1. (Aleksandr Šved) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Mõned väited või tähelepanekud, mis võiksid tõestuses aidata: 1 p

◦ Mainimine, et kahe lähima samasuguse an -i vahel on üks suu-
rim an : 1 p

◦ Märkamine, et an saavutab maksimaalse väärtuse ainult ühe
arvu puhul: 2 p

◦ Märkamine et an saavutab maksimaalse väärtuse ainult ühe ar-
vu puhul, ja tõestamine, et sel juhul nimetaja on paarisarv ja
lugeja paaritu: 4 p

◦ Märkamine ja tõestamine, et an saavutab maksimaalse väärtu-
se ainult ühe arvu puhul, kuid esines mingi viga: 4 p

◦ Märkamine ja täielik tõestamine, et an saavutab maksimaalse
väärtuse ainult ühe arvu puhul: 5 p

◦ Tõestamine, et nimetaja on paarisarv ja lugeja paaritu: 7 p

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

◦ Idee kasutada tuletist või induktsiooni: 1 p

◦ Kirjutatud välja induktsiooni eeldus ja väide või leitud tuletis a
järgi: 2 p

◦ Üritatud kasutada induktsiooni eeldust induktsiooni sammu
tõestamisel: 3 p

◦ Idee tegurdada avaldis an
− 1: 3 p

◦ Taandatud ülesanne võrratuseni, mis peaks olema kergesti läbi-
nähtav: 4 p

◦ Peaaegu täielik lahendus mõne tõsisema puudujäägi või eksi-
musega: 5 p

◦ Peaaegu täielik lahendus väikeste puudustega: 6 p

◦ Täislahendus: 7 p

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

◦ a)-osas juhtude O ∈ MK ja O ∈ ML tõestus: 3 p

◦ Sealhulgas:

• ainult ühe juhu tõestus: 2 p
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◦ a)-osas juhu O ∈ K L välistamine: 2 p

◦ b)-osa lahendus: 2 p

4. (Reimo Palm) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Täislahendus: 7 p

◦ Muidu õige, ainult vastuse n minimaalsus korralikult põhjen-
damata: 5–6 p

◦ Konstruktsioon, millega jääb nähtavale täpselt n tumedat ruu-
tu, aga minimaalsuse põhjendus puudub: 4 p

◦ Konstruktsioon, millega jääb nähtavale 2(n − 1) tumedat ruutu: 3 p

◦ Näide, kuidas ülesande kujundite ladumisega osaliselt üksteise
peale saab tumedate ruutude koguarvu ruudustikul vähendada,
võrreldes kujundite paigutamisega üksteise kõrvale: 1 p

◦ Lahendus, kus tumedaid ruute paigutatakse „malelauastiilis“: 0 p

5. (Toomas Krips) Lahendusi hindamiseks kasutati ühte järgmistest skeemi-
dest.

Skeem 1. Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summee-
riti.

◦ Tähelepanek, et pärast esimest (teist) tüüpi operatsiooni on iga
veeru (rea) elementide summa 0: 3 p

• Kui viimane tähelepanek puudus, ent pandi tähele, pärast
esimest (teist) tüüpi operatsiooni on kogu tabeli elementi-
de summa 0: 1 p

◦ Tähelepanek, et eelviimases tabelis pidid igas reas (igas veerus)
olema samad elemendid: 2 p

• Kui viimane tähelepanek puudus, ent pandi tähele, et kui
tabelis on igas lahtris sama arv, siis ühe operatsiooni pärast
on tabelis nullid: 1 p

◦ Tähelepanek, et eel-eelviimases tabelis pidid ridade (veergude)
vahed olema konstantsed: 2 p

• Kui viimane tähelepanek puudus, ent pandi tähele, et kui
tabelis on järjestikused arvud, siis kahe operatsiooni pärast
on tabelis nullid: 1 p

Skeem 2. Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summee-
riti.

◦ Tähelepanek, et pärast esimest (teist) tüüpi operatsiooni on iga
veeru (rea) elementide summa 0: 3 p

◦ Tähelepanek, et pärast vähemalt kahte operatsiooni on nii iga
rea kui ka iga veeru summa 0: 2 p

◦ Tähelepanek, et eelviimases tabelis pidid igas reas (igas veerus)
olema samad elemendid: 2 p
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• Kui viimane tähelepanek puudus, ent pandi tähele, et kui
tabelis on igas lahtris sama arv, siis ühe operatsiooni pärast
on tabelis nullid: 1 p

Muude tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Seitsmenda lehekülje üldkuju korrektne leidmine ja märkami-
ne, et see langeb kokku kolmanda lehekülje tabeli üheksakord-
sega: 7 p

◦ Muu täislahendus: 7 p

◦ Kuuenda lehekülje üldkuju korrektne leidmine. 3 p

Sageli hakati algusest saati välja kirjutama järjestikku tekkivaid tabeleid —
kui aga ilma vigadeta kuuendale leheküljele välja ei jõutud, siis selle eest
punkte ei antud. Samuti ei vasta tõele väide, et võime vaadelda vaid ühte
veergu või rida. Punkte ei antud ka konkreetsete tabelite uurimise eest.
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