
Matemaatika lahtine võistlus

7. oktoober 2006 Hindamisskeemid

Noorem rühm

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

◦ Keskmise kiiruse arvutamine ning tõusu lõpuosa õige käsitle-
mine: 1 p

◦ Lõpusekundi määramine eeldusel, et Juku liigub ühtlaselt kesk-
mise kiirusega: 2 p

◦ Märkamine, et Juku jõuab vajalikule astmele varem kui ainult
keskmise kiiruse järgi leitud ajaga: 4 p

◦ Eeltoodud viisil arutledes on saadud vale lahend: 4 p

◦ Eeltoodud viisil arutledes saadud lahend on üks õigetest, kuid
ei vasta lahenduse alustamisel fikseeritud sihile (näiteks kui
esialgu otsitakse ajahetke, millal aste, kus Juku seisab, on poo-
leldi otsa taga, lõpuks leitakse aga ajahetk, mil see aste on täie-
likult otsa taga): 5 p

◦ Õige lahendus, kuid puudub kontroll, et varem samale posit-
sioonile jõuda ei saa: 6 p

◦ Õige lahendus: 7 p

Selle ülesande hindamisel loeti õigeks kolme võimalikku mõistmisviisi: üle-
misse otsa jõudmine võib tähendada Juku jõudmist astmele, mis

a) puudutab otsa, st tema esimene serv on parajasti otsa joonel;

b) on pooleli otsa taga, st tema keskpunkt on otsa joonel;

c) on täielikult otsa taga, st tema tagumine serv on otsa joonel.

Nendes kolmes variandis Juku peab liikuma algasendist ülespoole vastavalt
37, 37,5 ning 38 astet (maa suhtes). Vastavad vastused on siis 214, 217 ning
220 sekundit.

Suur osa lahendajatest andis vastuse, korrutades Juku liikumise keskmise
kiiruse läbitavate astmete arvuga. See aga ei anna õiget tulemust üheski
kolmest nimetatud olukorrast. Idee vaadata, mis juhtub enne arvestuslikku
ajahetke, mil Juku keskmise kiirusega liikudes ülemisse otsa jõuaks, osutus
seetõttu väärtuslikuks.
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2. (Elts Abel) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid summee-
riti.

◦ Tõestatud, et kumera nelinurga ABCD külgede keskpunktide
E , F , G ja H ühendamisel saadud nelinurk on rööpkülik, st sel-
le vastasküljed on paralleelsed ja võrdse pikkusega: 2 p

◦ Näidatud, kuidas on võimalik panna tekkinud neljast kolmnur-
gast EF B , FGC , GDH ja HE A kokku üks nelinurk: 2 p

◦ Põhjendatud, et kokkupandud nelinurk on võrdne nelinurgaga
EFGH : 3 p

Paraku ühtegi täit lahendust ei olnud. Üks punkt anti ka mõningate lahen-
duseosade eest:

a) kasutatakse nelinurga EFGH külgede võrdsust ja/või paralleelsust;

b) põhjendatakse nelinurga EFGH külgede (nurkade) omadused;

c) on näidatud teatud kujundite pindalade võrdsust;

d) kujundite võrdsus on näidatud triviaalsel juhul, kui nelinurk ABCD on
ruut (ristkülik);

e) tehtud mõni oluline tähelepanek nelinurkade ja kolmnurkade sisenur-
kade või külgede pikkuste kohta.

Eksimusi võib liigitada kahte suurde valdkonda: ainealased (mõistete, seos-
te, tunnuste jne tundmine) ning põhjendamise (tõestamise) põhitõed. Ju-
hime neile tähelepanu küsimuste vormis.

a) Milline on kumer nelinurk? (Üsna paljud samastasid selle ruudu või
ristkülikuga.)

b) Kas iga nelinurga diagonaal jaotab selle nelinurga kaheks võrdseks
kolmnurgaks?

c) Mida tähendab kujundite võrdsus? (Umbes viiendik lahendajaist piir-
dus kujundite pindalade võrdsuse näitamisega. Kas tõesti on võrdsed
näiteks ruut küljepikkusega 4 cm ja ristkülik küljepikkustega 2 cm ja
8 cm?)

d) Millal on kaks kolmnurka võrdsed? (Kas tõesti piisab alati ühest või ka-
hest vastavate külgede võrdsusest?)

e) Millal on kaks nelinurka võrdsed? (Kas tõesti piisab vaid vastavate kül-
gede võrdsusest?)

f) Kas jooniselt mõõdetud andmete ja nendega sooritatud tehete põhjal
saame midagi tõestada?

g) Kas mingi väite kehtivusest ruudu (erijuhu) korral saame olla kindlad,
et see kehtib ka mis tahes nelinurga (üldjuhu) korral?
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3. (Kaie Kubjas) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Tähelepanek, et esialgne arv ei saa lõppeda nulliga, koos põh-
jendusega: 1 p

◦ Korrektselt näidatud, et esialgse arvu algus- ja lõpunumbriteks
sobivad ainult paarid (1, 9) ja (2, 8): 4 p

◦ Paaride (1, 9) ja (2, 8) abil lahendite leidmine ning tõestamine,
et nende paaride korral rohkem lahendeid ei leidu: 2 p

Tööd, kus lahenditeks olid kirjutatud kuni neljakohalised nulliga lõppevad
arvud, said 0 punkti. Esiteks ei teatud jaguvuse mõistet – arv N ′ jagub N -
ga tähendab, et N on N ′-i jagaja, mitte vastupidi. Seega kui vastuseks oli
kirjutatud näiteks 110, siis kindlasti pole õige, et 11 jagub arvuga 110. Tei-
seks ei saa me sel juhul vastuseks kirjutada üldse kumbagi arvu, sest arvu
11 ümberpööramisel tekib arv 11 (mitte aga 110).

Kahjuks polnud paljud õpilased ülesannet isegi lahendada proovinud (61
õpilast 131-st osalenust). 70-st õpilasest, kes olid puhtandisse midagi kir-
jutanud, sai 48 õpilast 0 punkti. Ligi pooltes lahendustes oli pakutud la-
hendeiks nulliga lõppevaid arve. Samuti oli paljudes töödes segamini aetud
jaguvuse mõiste (siiski said ka need tööd, kui seal oli olemas midagi lahen-
duseni viivat, oma punktid vastavalt hindamisskeemile kätte) ning oli tä-
helepanuta jäänud, et ülesandes küsiti ülimalt neljakohalisi arve (paljudes
töödes oli vaadatud ainult neljakohalisi arve).

Üksikuid punkte oli võimalik saada väidete eest, mis kas või vähemal mää-
ral osutusid kasulikuks sobivate algus- ja lõpunumbrite leidmisel. Sellisteks
väideteks olid näiteks: „esialgse arvu viimane number peab olema vähe-
malt 2 korda suurem kui esialgse arvu esimene number“ või „kui esialgse
arvu esimene number on paaritu, siis peab ka esialgse arvu viimane num-
ber olema paaritu“ jne.

Ükski töö maksimumpunkte ei saanud, sest ka rohkem punkte saanud töö-
des olid jäänud mõningad asjad kahe silma vahele. Näiteks polnud kor-
ralikult tõestatud, et 1089 ja 2178 on algus- ja lõpunumbrite paarid (1, 9)
ja (2, 8) korral ainukesed lahendid või oli sobivate algus- ja lõpunumbrite
vaatlemisel mõnede juhtude analüüs põhjendamatatult välja jäetud.

4. (Laur Tooming) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Leitud, et moondatava kolmnurga küljepikkuste a , b ja c vahel

kehtib seos b2
= ac : 1 p

◦ a)-osa: 3 p

Sealhulgas

• olemas variantide läbivaatuse idee: 1 p
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• läbi vaadatud juhtum b É 6: 1 p

• läbi vaadatud juhtum b > 6: 1 p

◦ b)-osa: 3 p

Sealhulgas

• tähelepanek, et vaadeldava kolmnurga küljed on ühistegu-
rita: 1 p

• eelneva põhjal idee tõestada, et a ja c on täisruudud: 1 p

• lahendus lõpule viidud: 1 p

Väga paljud võistlejad ei saanud aru moondatavuse mõistest. Nii pakuti a)-
osa vastuseks sageli arvukomplekti 2, 3, 4 (vähima ümbermõõduga täisar-
vuline erikülgne kolmnurk). Need, kes mõistest aru said, pakkusid üldjuhul
vastuseks komplekti 1, 2, 4, mis ei rahulda kolmnurgavõrratust. Õige vas-
tus 4, 6, 9 esines üksikutes töödes, kuid väiksemaid b väärtusi läbi vaada-
tes ja õige tulemuseni jõudes läbivaatus katkestati, jättes välistamata juh-
tumi, kus keskmine külg on pikem kui 6.

b)-osas ei olnud kellelgi palju saavutatud ja keegi selle osa eest üle 1 punkti
ei saanud. Paljud õpilased arvasid, et piisab näidata, et a)-osa vastusel on
kaks külge täisruudud.

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

◦ Näide, et m = 6 korral on kirjeldatud olukord võimalik: 3 p

◦ Põhjendus, miks väärtused m < 6 ei sobi: 4 p

Paljud lahendajad jätsid arvestamata, et täielikult korrektses lahenduses
peavad esinema mõlemad ülal märgitud osad. Näiteks esitati sobilik tur-
niiritabel kuue mängija jaoks, kuid ei üritatud üldse põhjendada, miks arv
6 on tõepoolest minimaalne, st miks väiksemad arvud ei sobi. Ühes töös
oli esitatud põhjendus ainult m = 5 mittesobivuse kohta, kuid kindlasti on
vajalik selgitus ka väiksemate väärtuste kohta.

Mõnes töös aga, vastupidi, katsuti põhjendada, miks 6-st väiksema mängi-
jate arvu puhul turniiritabelit ei leidu, samas m = 6 kohta ainult väideti,
et see saab olla vastuseks, ilma konkreetse turniiritabeli näidet esitamata.
Mõnikord kirjutati küll selgituseks, et kui mängija võidab 2 mängu tulemu-
sega 4 : 0 ja kaotab 3 mängu tulemusega 1 : 3, siis kogub ta 4 punkti, mis
on väiksem kui keskmine ehk 5, ning võidab kokku 11 setti, mis on suurem
kui keskmine ehk 10. See on küll tarvilik tingimus, kuid üksi sellest ei piisa.
Üldjuhul asjaolu, et mängija võidab üle poole settidest ja saab alla poo-
le punktidest, ei ole üldse piisav tingimus selleks, et mängija võidaks kõi-

gist teistest rohkem sette ning koguks kõigist teistest vähem punkte (kõige
lihtsam näide on 4 mängija turniir, kus iga mäng koosneb 3 setist). Lahen-
dused, kus m = 6 kohta esitati taoline selgitus, teenisid selle lahenduse osa
eest 1 punkti.
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Vanem rühm

1. (Jan Villemson) Hindamisskeem on algebralise lahenduse põhine (žürii la-
hendus 2), sest rõhuv enamus lahendanuid tuli just selle peale. Lahenduse
allpool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

◦ Avaldatud am ja/või an aritmeetilise jada summa valemi abil
ainult m ja/või n kaudu kinnise avaldisena: 1 p

◦ Leitud seos m ja n vahel: 1 p

◦ Avaldatud a2m−n aritmeetilise jada summa valemi abil ainult m

ja n kaudu kinnise avaldisena: 1 p

◦ Teisendatud a2m−n avaldis täisruuduks: 4 p

Lahendused, kus oli leitud ainult an väärtusi mingite konkreetsete n väär-
tuste jaoks, said 0 punkti.

2. (Hendrik Nigul) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Tõestus, et võrdkülgse kolmnurga korral ühtib kõrguste lõike-
punkt ringjoone c keskpunktiga: 0 p

◦ Mõni oluline tähelepanek: 1 p

◦ Ülesande lahendus eeldusel, et sisemised 3 ringjoont puutuvad
paarikaupa kolmnurga kõrguste aluspunktides: 2 p

◦ Täislahendus pisiveaga: 6 p

◦ Täislahendus: 7 p

Geomeetriaülesanne osutus õpilastele väga raskeks. Põhilised õpilaste vead
olid alljärgnevad.

a) Tõestatakse pöördväidet. Ei saada aru, mida on vaja tõestada.

b) Tehakse eksitav joonis, mille põhjal arvatakse ekslikult, et kaks kolm-
nurka on sarnased või et kaks punkti ühtivad, ning rajatakse tõestus
uutele eeldustele.

Kindlasti on vigade põhjuseks ka ebamugav ülesanne. Kui tõestada tuleb, et
kolmnurk on võrdkülgne, siis osutuvad kolmnurgad tõepoolest sarnasteks,
ent sellele järeldusele tuleb jõuda lähteandmetel põhineva arutelu tulemu-
sena.

3. (Härmel Nestra) Peaaegu kõigis töödes, kus seda ülesannet oli lahendatud,
oli tegemist žürii materjalidesse lisatud lahenduse (vt lahendus 2) variandi-
ga. Seepärast on ka skeem esitatud selle lahenduse põhjal. Lahenduse all-
pool märgitud osade eest antud punktid summeeriti.

◦ Arusaamine, et
bn

− 1

b − 1
on paaritu: 2 p

Sealhulgas

• lahtikirjutus
bn

− 1

b − 1
= 1 + b + . . . + bn−1 : 1 p
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◦ Arusaamine, et
bn

− 1

b − 1
annab 8-ga jagades jäägi 1: 2 p

Sealhulgas

• arusaamine, et
bn

− 1

b − 1
on paaritu täisarvu ruut: 1 p

◦ Näitamine, et
bn

− 1

b − 1
− 1 esitub b ja paaritu arvu korrutisena: 1 p

◦ Lahenduse lõpuleviimine: 2 p

Lahenduse lõpus, kus lahendaja oli juba mingi 8-ga jaguva arvu esitanud
arvu b ja paaritu arvu korrutisena, öeldi tüüpiliselt ühe lausega, et kuna
teine tegur on paaritu, siis peab 8-ga jaguma b . See on muidugi õige, aga
alati polnud selge, kas kirjutaja sellest ise aru saab. Asjaolu, mis siin rolli
mängib, on see, et paaritu arv on 8-ga ühistegurita. Näiteks 6-ga jaguvuse
puhul samasugune mõttekäik ei töötaks: mingi arvu ja mingi paaritu arvu
korrutis võib jaguda 6-ga, samas kui kumbki tegur 6-ga ei jagu.

Ühisteguritust ei maininud mitte keegi ja selle eest punkti ka maha ei võe-
tud, heas usus, et kirjutaja teadis, mida ta tegi. Mõned, kes ei maininud
põhjenduses isegi mitte paaritust, kaotasid aga punkti.

Palju oli lahendajaid, kes lihtsalt proovisid b ja n üksikuid väärtusi ja tä-
heldasid, et täisruut ilmub ainult 8-ga jaguva b korral. Sellised punkte ei
saanud.

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

◦ Tähelepanek, et vaja on leida P (1), kuna see ongi polünoomi
kordajate summa: 2 p

◦ Ülesande lahendus juhul n = 1: 1 p

◦ Induktiivne argument, avaldamaks P (Fn) mingil viisil P (F1) ja
P (F0) kaudu: 2 p

◦ Tähelepanek, et P (F0) = 0: 1 p

◦ Lahenduse lõpuleviimine, kasutades antud võrdust P (Fn) = F 2
n : 1 p

See ülesanne osutus lahendajate jaoks üle ootuste raskeks. Mitmetes pea-
aegu täielikeski lahendustes oli puudu juhu n = 1 läbivaatamine – see ei
taandu üldjuhule, sest n = 1 korral ei saa k = 2, . . . , n jaoks antud tin-
gimust välja kirjutada ühtki korda. Leidus üksikuid lahendajaid, kes olid
tõestanud näite P (x) = Fn x (vt ka ametliku lahenduse märkus) varal, et
polünoomi P kordajate summa saab olla Fn , kuid ei põhjendanud, miks
kordajate summa kindlasti peab selline olema (st miks muid väärtusi ei esi-
negi).
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5. (Uve Nummert) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Selgesti väljendatud idee eest tugineda konfiguratsioonide (la-
bürint + Olendi algasukoht) hulga lõplikkusele: 2 p

◦ Sobiva programmi olemasolu tõestuse eest sellele tuginedes: 5 p

Ideed kasutada induktsiooni selliste konfiguratsioonide arvu järgi, mille
korral programm annab soovitud tulemuse, ei esinenud kahjuks üheski
töös. Enamikus töödes oli välja pakutud mingi konkreetne algoritm ning
ilma tõestuseta väidetud, et see annab soovitud tulemuse mis tahes kon-
figuratsiooni korral – sellised tööd üldjuhul punkte ei saanud. Hindamis-
skeemi teise lõigu alusel said 1–2 punkti ainult tööd, kus oli üritatud lä-
bi viia programmi olemasolu mittekonstruktiivset tõestust. Paraku tehti
kõigis neis töödes seda nii, et nenditi sobiva (alam)programmi olemasolu
iga konfiguratsiooni jaoks eraldi ning siis rakendati mingil viisil kõiki neid
alamprogramme järjest. Paraku pole sellise lähenemise juures selge, kuidas
ja kas üldse on võimalik tagada seda, et vähemalt ühe tegelikule labürindi-
le vastava alamprogrammi rakendamise algul asub Olend ka sellel ruudul,
mida vastava alamprogrammi koostamisel on eeldatud.

Kui töös midagi ülaltoodud skeemi järgi punktiväärilist ei olnud, kuid oli
selgesti väljendatud mõte, et on vaja koostada programm, mida järgides
Olend mis tahes konfiguratsiooni korral läbib labürindi kõik ruudud (st eli-
mineeritud taevavärava ruudu asukoht), siis sai selle eest 1 punkti.
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