
Eesti koolinoorte LI täppisteaduste olümpiaad

MATEMAATIKA PIIRKONNAVOOR

7. veebruaril 2004. a.

Juhised lahenduste hindamiseks

Lp. hindaja!

1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7.–9. klasside olüm-
piaadi I osa (testi) ning kõikide ülejäänud ülesannete hindamisjuhised
esitatud erinevalt. Testide iga küsimuse jaoks on eraldi loetletud või kir-
jeldatud vastused, mille eest tuleks anda vastavalt kaks punkti või üks
punkt (s.t. vastavaid punkte ühe küsimuse piires ei tule liita). Seevastu
kõigi teiste ülesannete lahendused on jaotatud võimalust mööda osadeks
(etappideks) ning näidatud lahenduse iga osa eest antav punktide arv
(s.t. ühe ülesande eest antava punktisumma saamiseks tuleb lahenduse
erinevate osade eest antud punktid liita).

2. Enamiku ülesannete korral (v.a. testid ja tõestusülesanded) on hin-
damisjuhiste lõpus näidatud, mitu punkti anda ainult õige vastuse eest.
See hinne on mõeldud juhuks, kui puhtandis on antud ainult ülesande
vastus ning mustand (üldse või selle ülesande kohta) puudub. Mustandi
olemasolul tuleks hindamisel arvestada ka seal kirjapandut.

3. Mõnede ülesannete kohta, mida saab lahendada mitmel oluliselt eri-
neval viisil, anname eraldi hindamisskeemid erinevate lahendusviiside
jaoks. Rõhutame, et iga konkreetset mittetäielikku lahendust tuleb hin-
nata ainult ühe sellise skeemi järgi (selle, mille kohaselt ta saaks kõige
rohkem punkte).

4. Kahtlemata esineb õpilaste töödes ka mõttekäike, mis ei mahu meie
poolt pakutud skeemidesse. Selliste lahenduste hindamisel tuleb lähtuda
sellest, kui suur osa antud ülesandest on õpilasel lahendatud, kasutades
lahenduse üksikute osade kaalu määramisel võimaluse korral võrdluseks
punktide jaotust meie pakutud hindamisskeemides.

5. Mistahes täieliku ja matemaatiliselt korrektse lahenduse eest tuleb
igal juhul anda maksimumpunktid, sõltumata selle lahenduse pikkusest
või otstarbekusest võrreldes teiste lahendusviisidega.
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VII klass, I osa.

1. Antud õige vastus 7: 2 p.

Antud vastuseks
21

3
: 1 p.

2. Antud õige vastus 29: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged 10 esimest algarvu 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 29: 1 p.

3. Antud õige vastus 15: 2 p.

Märkus: õigeks lugeda ka vastus “15 või −15”

4. Antud õige vastus 8: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged jagajad 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24: 1 p.

5. Antud õige vastus 10: 2 p.

Antud vastuseks 4 (endale jäetud õhupallide arv): 1 p.

6. Antud õige vastus 130◦ (või vastav väärtus radiaanides): 2 p.

Antud vastuseks 130 ilma kraadimärgita: 1 p.

7. Antud õige vastus 3 cm2 (või sama pindala teistes ühikutes): 2 p.

Antud vastuseks arv 3 ilma ühikuta või vale ühikuga: 1 p.

Antud vastuseks 8 cm2 või sama pindala teistes ühikutes (ko-
gu ristküliku pindala): 1 p.

8. Antud õige vastus 70◦ (või vastav väärtus radiaanides): 2 p.

Antud vastuseks 70 ilma kraadimärgita: 1 p.

9. Antud õige vastus 12: 2 p.

10. Antud õige vastus 48: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged arvud 2, 4, 6 (mille korrutist küsi-
ti): 1 p.
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VII klass, II osa.

1. Arvu a võimalike lõpunumbrite 3 ja 8 leidmise eest: 1 p.

Arvu a lõpunumbri 8 välistamise (tingimuse, et a on paaritu,
ärakasutamise) eest: 1 p.

Arvu a võimalike kümneliste numbrite 2 ja 7 leidmise eest: 2 p.

Analüüsi lõpuleviimise ja õige lõppvastuse leidmise eest: 3 p.

Ainult õige vastuse 123 eest ilma lahenduseta, kuid koos kontrolliga,
et see arv sobib, anda 2 punkti. Kui ka kontroll puudub, siis anda
ainult õige vastuse eest 1 punkt.

2. Õigesti vastatud algebraküsimuste arvu leidmise eest: 2 p.

Õigesti vastatud küsimuste koguarvu leidmise eest: 3 p.

Korrektse lõppvastuse (õigesti vastatud geomeetriaküsimuste
arvu) leidmise eest: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 2 punkti.

3. Tähelepaneku eest, et on vaja võrrelda kahe tee pikkusi (möö-
da välimist ringteed ja sisemise ringtee kaudu): 1 p.

Välimise ringtee kaare pikkuse leidmise eest: 1 p.

Sisemise ringtee kaare pikkuse leidmise eest: 1 p.

Võrdlemist vajavate arvude õige kirjapaneku eest: 2 p.

Nende arvude õige võrdlemise ja lõppvastuse andmise eest: 2 p.

Kui arvutustes on juba enne võrreldavate arvudeni jõudmist arvu π

asemel kasutatud selle lähisväärtust ning pole selgitatud, miks see
võrdluse tulemust ei mõjuta, ja/või lõppvastus on antud ligikaudse-
na, siis anda kokku 1 punkt vähem. Kui lõppvastus on antud ilma
ühikuta või vale ühikuga, siis anda samuti 1 punkt vähem, kuid
mõlema puuduse (ligikaudse π väärtuse kasutamine ja ühiku puu-
dumine) korraga esinemisel nende eest mahavõetavaid punkte mitte
liita (s.t. anda ikkagi kokku 1 punkt vähem).

Ainult õige (täpse ja õige ühikuga) vastuse eest ilma lahenduseta
anda 2 punkti, ligikaudse ja/või ühikuta vastuse eest 1 punkt.
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VIII klass, I osa.

1. Antud õige vastus 54: 2 p.

2. Antud õige vastus 11: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged algarvud 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31: 1 p.

3. Antud õige vastus 4: 2 p.

4. Antud õige vastus 668: 2 p.

5. Antud õige vastus 140% või 140: 2 p.

6. Antud õige vastus 65◦ (või vastav väärtus radiaanides): 2 p.

Antud vastuseks 65 ilma kraadimärgita: 1 p.

7. Antud õige vastus 3: 2 p.

8. Antud õige vastus 30◦ (või
π

6
): 2 p.

Antud vastuseks 30 ilma kraadimärgita: 1 p.

9. Antud õige vastus 8: 2 p.

10. Antud õige vastus 48: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged arvud 2, 4, 6 (mille korrutist küsi-
ti): 1 p.

VIII klass, II osa.

1. Seda ülesannet saab lahendada lähtudes kolmekohalistest (vt. žürii
lahendused 1 ja 2) või kahekohalistest (vt. lahendus 3) täisruutu-
dest. Järgnevalt anname eraldi hindamisskeemid nende kahe erineva
lahendusviisi jaoks.
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Lahendus kolmekohalistest täisruutudest lähtudes:

Kolmekohaliste täisruutude õige leidmise või määratlemise
(nt. “arvude 10 kuni 31 ruudud”) eest: 2 p.

Ülejäänud arvude välistamise eest peale 100, 225, 400, 625
ja 900: 3 p.

Arvude 100, 400 ja 900 välistamise ning õige vastuse esita-
mise eest: 2 p.

Lahendus kahekohalistest täisruutudest lähtudes:

Kahekohaliste täisruutude õige leidmise või määratlemise
(nt. “arvude 4 kuni 9 ruudud”) eest: 2 p.

Kõikide tekkivate kolmekohaliste arvude läbivaatamise ning
õige vastuse esitamise eest: 5 p.

Ainult õige vastuse eest (mõlemad õiged arvud) ilma lahenduseta
anda 2 punkti, ühe õige arvu eest 1 punkt. Kui ilma lahenduseta
antud vastus sisaldab lisaks mõlemale õigele arvule veel ka mõnd
arvudest 100, 400 ja 900, siis anda 1 punkt, mõne muu vale arvu
esinemise korral 0 punkti.

2. Seda ülesannet saab lahendada pindalade liitmise-lahutamise teel
(vt. žürii lahendus 1) või viirutatud ristküliku küljepikkuste leidmi-
se teel (vt. lahendus 2). Usutavasti kasutab enamik 8. klassi õpilasi
küll esimest lahendusviisi — järgnevalt anname siiski eraldi hinda-
misskeemid nende mõlema lahendusviisi jaoks.

Lahendus pindalade liitmise-lahutamise teel:

Tähelepaneku eest, et suure ristküliku pindalast on vaja la-
hutada nelja täisnurkse võrdhaarse kolmnurga pindalad: 1 p.

Suure ristküliku pindala leidmise eest: 1 p.

Suure ristküliku tippude juures olevate 3 täisnurkse võrd-
haarse kolmnurga pindalade leidmise eest: 2 p.

Neljanda täisnurkse võrdhaarse kolmnurga pindala leidmise
eest: 2 p.

Õige lõppvastuse leidmise eest: 1 p.
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Lahendus viirutatud ristküliku küljepikkuste leidmise teel:

Viirutatud ristküliku lühema külje pikkuse leidmise eest: 2 p.

Viirutatud ristküliku pikema külje pikkuse leidmise eest: 3 p.

Õige lõppvastuse leidmise eest: 2 p.

Pindalade liitmist-lahutamist on siin võimalik teha ka muul viisil (nt.
viirutatud ristkülikut tükeldades) — selliste mittetäielike lahendus-
te hindamisel tuleb otsustada, kui suur osa vajalikest arvutustest,
arvestades ka nende keerukust, on lahendajal õigesti tehtud.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 2 punkti.

3. Sobivate võrratuste koostamise eest, mis seovad Jüri korruse
numbrit (ehk Mari korteri numbrit) Jüri korteri numbriga või
nende korterite numbrite summaga: 4 p.

Jüri korruse numbri (ehk Mari korteri numbri) leidmise eest
nende võrratuste abil: 2 p.

Õige lõppvastuse andmise eest: 1 p.

Vajalikud võrratused võivad lahenduses esineda ka varjatud kujul
(nagu žürii lahenduses 2, kus võrratused 0 6 k 6 9 peituvad sõnades
“k on ühekohaline”). Kui on õigesti koostatud ainult üks vajalikest
võrratustest (teine on vigane või puudub), siis anda selle osa eest 2
punkti. Kui võrratuste koostamisel või lahendamisel on eksitud ning
saadud 1 võrra vale Jüri korruse number ning seeläbi ka 1 võrra
vale lõppvastus, siis anda lahenduse eest kokku 2 punkti vähem.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 2 punkti.

IX klass, I osa.

1. Antud õige vastus 36: 2 p.

2. Antud õige vastus 9: 2 p.

3. Antud õige vastus
(ak + bm)x

100
: 2 p.

4. Antud õige vastus 1336: 2 p.
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5. Antud õige vastus 11: 2 p.

6. Antud õige vastus 15◦ (või vastav väärtus radiaanides): 2 p.

Antud vastuseks 15 ilma kraadimärgita: 1 p.

7. Antud õige vastus 36 cm2 (või sama pindala teistes ühikutes): 2 p.

Antud vastuseks arv 36 ilma ühikuta või vale ühikuga: 1 p.

8. Antud õige vastus 160◦ (või vastav väärtus radiaanides): 2 p.

Antud vastuseks 160 ilma kraadimärgita: 1 p.

9. Antud õige vastus 6: 2 p.

10. Antud õige vastus 48: 2 p.

Vastuseks loetletud õiged arvud 2, 4, 6 (mille korrutist küsi-
ti): 1 p.

IX klass, II osa.

1. Sobiva arvutusidee esitamise eest: 2 p.

Erinevatest ühikutest ja rööpa pikkusest tulenevate arvude
(1000, 3600 ja 30) õige kasutamise eest arvutustes: 3 p.

Arvutuste õige läbiviimise ja õige lõppvastuse leidmise eest: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

2. Sellele ülesandele anname eraldi hindamisskeemid kahe erineva la-
hendusviisi jaoks — lõpunumbrite tsüklilist kordumist kasutades (vt.
žürii lahendused 1 ja 3) ning summas 10 andvaid numbrite paare
kõrvale jättes (vt. lahendus 2).

Lahendus lõpunumbrite tsüklilist kordumist kasutades:

Tähelepaneku eest, et piisab vaadata n väärtusi 1 kuni 20,
koos põhjendusega: 4 p.

Lahenduse lõpuleviimise (võimalike lõpunumbrite leidmise)
eest: 3 p.
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Lahendus summas 10 andvaid numbrite paare kõrvale jättes:

Tähelepaneku eest, et arvude asemel võib liita nende viima-
seid numbreid: 1 p.

Idee eest jätta kõrvale summas 10 andvad numbrite paarid : 2 p.

Allesjääva summa võimalike kujude õige leidmise eest : 2 p.

Lahenduse lõpuleviimise (võimalike lõpunumbrite leidmise)
eest: 2 p.

Ainult täieliku õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt,
mittetäieliku vastuse eest 0 punkti.

3. Tähelepaneku eest, et kolmnurgad AO1O2 ja BO1O2 on
võrdkülgsed: 2 p.

Selle tähelepaneku ärakasutamise eest tõestatava väite põh-
jendamiseks: 5 p.

4. Idee eest kasutada nuppude vahekauguse jaguvust 3-ga: 2 p.

Selle idee alusel ühe mängija võitva strateegia kirjeldamise
eest koos sobivate n väärtuste määratlemisega: 3 p.

Selgitamise eest, miks ülejäänud juhtudel on teisel mängijal
võitev strateegia: 2 p.

Kui on vaadeldud ainult erijuhte väikeste n väärtuste korral ja need
õigesti analüüsitud, kuid üldistust pole tehtud, anda lahenduse eest
kokku mitte üle 3 punkti.

Ainult täieliku õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt,
mittetäieliku vastuse eest 0 punkti.

X klass

1. Parameetri a leidmiseks sobiva võrrandi koostamise eest: 2 p.

Koostatud võrrandi lahendamise eest: 1 p.

Võõrlahendi a = 3 välistamise eest: 2 p.

Ruutvõrrandi lahendite leidmise eest a = −3 korral: 2 p.

Ainult täieliku õige vastuse (mõlemad lahendid) eest ilma lahenduse-
ta anda 1 punkt.
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2. Selle ülesande kohta anname eraldi hindamisskeemid lahenduste
jaoks pöördarvude abil (vt. žürii lahendus 1) ning otseste asenduste
abil (žürii lahendus 2).

Lahendus pöördarvude abil:

Arvude
1

a
,

1

b
ja

1

c
avaldamise eest

1

x
,

1

y
ja

1

z
kaudu: 2 p.

Arvu x avaldamiseks sobiva võrduse saamise eest (mis sisal-
dab ainult x ning a, b ja c): 3 p.

Arvu x avaldamise eest saadud võrdusest: 2 p.

Lahendus otseste asenduste abil:

Arvude x, y ja z avaldamise eest antud võrdustest asendami-
seks sobival kujul: 2 p.

Arvu x avaldamiseks sobiva võrduse saamise eest (mis sisal-
dab ainult x ning a, b ja c): 3 p.

Arvu x avaldamise eest saadud võrdusest: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

3. Osa a) eest (põhjendus, miks küljepikkuste summa ei saa olla
2003): 4 p.

Osa b) eest (näide, et küljepikkuste summa saab olla 2004): 3 p.

4. Musta ruudu küljepikkuse leidmise eest: 2 p.

Viirutatud ruudu küljepikkuse leidmise eest: 2 p.

Lahenduse lõpuleviimise (nõutud suhte arvutamise) eest: 3 p.

Märkus: õigeks lugeda vastus nii kujul 1 : 2 kui ka ühe arvuna
1

2
või 0,5.

5. Selle ülesande kohta anname eraldi hindamisskeemid lahenduste
jaoks antud kolmnurga ümberringjoone keskpunkti abil (vt. žürii
lahendus 1) ning otsitavate ringjoonte keskpunktide konstrueerimise
abil (žürii lahendus 2).
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Lahendus antud kolmnurga ümberringjoone keskpunkti abil:

Idee eest kasutada antud kolmnurga ümberringjoone kesk-
punktist O lähtuvaid kiiri: 3 p.

Sobivate ringjoonte õige kirjeldamise eest koos põhjenduse-
ga, miks need eksisteerivad (viide lõikude OA, OB ja OC

võrdsusele): 4 p.

Lahendus otsitavate ringjoonte keskpunktide konstrueerimise abil:

Otsitavate ringjoonte keskpunktide asukoha õige kirjelduse
eest: 3 p.

Sobivate ringjoonte õige kirjeldamise eest koos põhjendusega,
miks need eksisteerivad (viited punktide A, B ja C paikne-
misele konstrueeritud keskpunkte ühendavatel lõikudel ning
tekkivate uute kolmnurkade võrdhaarsusele): 4 p.

Kui pakutav konstruktsioon sobib esitatud kujul ainult teravnurkse
või ainult nürinurkse kolmnurga jaoks ning teise juhu jaoks vajali-
kud modifikatsioonid (nagu žürii lahenduses 2) on mainimata, anda
lahenduse eest kuni 5 punkti.

Õige üldjuhul sobiva konstruktsiooniga joonise eest ilma selgitusteta
(kui konstruktsiooni idee on jooniselt selgesti näha) anda 3 punk-
ti; ainult teravnurkse või ainult nürinurkse kolmnurga jaoks sobiva
konstruktsiooni korral 2 punkti.

6. Osa a) eest (telefonide koguarv n = 10 korral): 2 p.

Osa b) eest (väite tõestus üldjuhul): 5 p.

Kui a) osa on õigesti lahendatud b) osa väidet kasutades, anda selle
osa eest 2 punkti ka juhul, kui b) osa väide ise on tõestamata.

Ainult a) osa õige vastuse 364 eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

XI klass

1. Antud avaldiste teisendamise eest kujule, kust on võimalik
välja lugeda nende ühine tegur (nt. tegurite 23 +33 ja 43 +53

väljatoomise eest): 5 p.
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Tegurdatud avaldiste ühise teguri leidmise eest: 2 p.

Ainult arvude 216 ja 8000 sobiva tegurdamise eest, kui lahendusega
edasi ei ole mindud, anda 2 punkti.

Ainult õige ühisteguri 7 nimetamise eest ilma lahenduseta anda 1
punkt.

2. Korrapärase n-nurga pindala avaldamise eest ümberringjoo-
ne raadiuse (või diameetri) kaudu: 2 p.

Pindala avaldise leidmise eest pikima diagonaali kaudu juhul,
kui n on paaris: 2 p.

Pindala avaldise leidmise eest pikima diagonaali kaudu juhul,
kui n on paaritu: 3 p.

Vastustena lugeda õigeks mistahes kujul avaldised, mis annavad õige
tulemuse, s.t. mitte punkte maha võtta selle eest, kui saadud avaldist
pole maksimaalselt lihtsustatud.

Kui pindala avaldis pikima diagonaali kaudu leitakse mingil sellisel
viisil, mis ei kasuta pindala avaldamist ümberringjoone raadiuse või
diameetri kaudu, siis anda õige avaldise leidmise eest paaris n jaoks
3 punkti ja paaritu n jaoks 4 punkti.

Ainult õige vastuse eest (mõlemad juhud) ilma lahenduseta anda 1
punkt, ainult paaris või paaritu juhu vastuse eest 0 punkti.

3. Idee eest vaadelda täisnurkseid kolmnurki, millele vaadelda-
vad mediaanid on hüpotenuusiks: 2 p.

Pythagorase teoreemist tulenevate võrduste kirjapaneku
jaoks nendes kolmnurkades: 2 p.

Lahenduse lõpuleviimise (hüpotenuusi pikkuse leidmise) eest: 3 p.

Kui lõpuleviimata lahenduses on hindamisskeemi kahes esimeses lõi-
gus mainitut tehtud ainult ühe nimetatud kolmnurga korral (pikku-

sega
√

2 või
√

3 mediaani jaoks), siis anda nende osade eest kum-
mastki 1 punkt.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.
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4. Pindalade vahe SKLM−SAFL−SCEK−SBDM (või selle kom-
ponentide) avaldamise eest kolmnurkade ADB, ADC, BEA,
BEC, CFA ja CFB pindalade kaudu: 4 p.

Vajaminevate kolmnurkade ADB, ADC, BEA, BEC, CFA

ja CFB pindalade avaldamise eest kolmnurga ABC pindala
kaudu: 2 p.

Tõestuse lõpuleviimise eest: 1 p.

5. Idee eest konstrueerida otsitavad arvud sobivalt valitud alg-
arvude korrutistena: 1 p.

Toimiva konstruktsiooni kirjeldamise eest, või sobivate arvu-
de loetlemise eest algteguriteks lahutatutena: 4 p.

Põhjenduse või kontrolli eest, miks see konstruktsioon (või
esitatud arvud) rahuldavad ülesande tingimusi: 2 p.

Ainult 5 sobiva arvu loetlemise eest algteguriteks lahutamata kujul
ilma selgitusteta anda 2 punkti.

Ainult õige vastuse “jah” eest ilma lahenduseta anda 0 punkti.

6. Selgituse eest, kuidas põrnikas saab ümber värvida suvalise
ühe ruudu, mis on erinev lähteruudust, millele ta kõigepealt
ronib: 2 p.

Järeldamise eest, et põrnikas saab värvida mustaks kõik val-
ged ruudud peale lähteruudu: 2 p.

Näitamise eest, kuidas põrnikas saab lõpetada oma liikumise
nii, et ka lähteruut jääb kokkuvõttes mustaks: 3 p.

Võib arvata, et selle ülesande jaoks pakutakse välja ka selliseid lii-
kumisalgoritme, kus põrnikas ei pöördu kogu aeg tagasi ühele lähte-
ruudule. Kui selline lahendus on mittetäielik, siis selle hindamiseks
tuleks välja selgitada, kas pakutavat algoritmi on üldse võimalik
täiendada üldjuhul toimivaks ning kui on, siis kui suur osa sellest
on lahendajal tehtud.

Ainult õige vastuse “jah” eest ilma lahenduseta anda 0 punkti.
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XII klass

1. Arusaamise eest, et f ′′(x) ja g′(x) peavad olema samamärgi-
lised: 1 p.

Teise tuletise f ′′(x) avaldise leidmise eest: 1 p.

Tuletise g′(x) avaldise leidmise eest: 1 p.

Sobiva parameetrite paari (a, b) leidmise eest: 4 p.

Kui lahendaja on väljendanud arusaamist, et võime nõuda f ′′(x)
ja g′(x) avaldistes vastavate x kordajate võrdsust, siis anda talle
hindamisskeemi viimase osa eest vähemalt 1 punkt.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

2. Seda ülesannet on ilmselt võimalik lahendada paljudel erinevatel vii-
sidel. Järgnevas esitame näiteks hindamisskeemid, lähtudes kolmest
žürii väljapakutud lahendusest — mistahes mittetäielikku lahendust
võiks püüda kõrvutada ühega neist, määramaks lahenduse olemas-
olevate ja puuduvate komponentide kaalu ja sellest tulenevat punk-
tide arvu.

Lahendus vastasasuvate sektoripaaride kaudu (lahendus 1):

Idee eest värvida sektoreid vastasasuvate paaride kaupa: 1 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, kui esimene sektorite paar vär-
vida ühte värvi: 3 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, kui esimene sektorite paar vär-
vida erinevat värvi: 3 p.

Lahendus sektorite järjetikuse värvimise kaudu (lahendus 2):

Idee eest värvida sektoreid järjest ning lahutada hiljem maha
nende värvimiste arv, kus esimene ja viimane sektor on sama
värvi: 2 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, arvestamata esimese ja viima-
se sektori värvide võimalikku kokkulangemist: 2 p.

Mahalahutatava värvimiste arvu ja lõppvastuse leidmise eest: 3 p.
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Lahendus erineva värvide arvuga värvimiste kaudu (lahendus 3):

Idee eest loendada värvimisi kasutatava värvide arvu järgi: 1 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, kus kasutatakse kõiki 4 värvi: 2 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, kus kasutatakse 3 värvi: 2 p.

Värvimiste arvu leidmise eest, kus kasutatakse 2 värvi: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

3. Ka seda ülesannet on ilmselt võimalik lahendada paljudel erinevatel
viisidel. Järgnevas esitame näiteks hindamisskeemid, lähtudes kahest
žürii väljapakutud lahendusest — mistahes mittetäielikku lahendust
võiks püüda kõrvutada ühega neist, määramaks lahenduse olemas-
olevate ja puuduvate komponentide kaalu ja sellest tulenevat punk-
tide arvu.

Lahendus 2x− 1 ja 2x + 1 erinevate märgikombinatsioonide vaatle-
mise kaudu (lahendus 1):

Idee eest vaadelda erinevaid juhte olenevalt 2x − 1 ja 2x + 1
märkidest: 1 p.

Ühe juhu vaatlemise eest, kus 2x−1 ja 2x+1 on sama märgiga

(x 6 −

1

2
või x >

1

2
): 2 p.

Teise juhu vaatlemise eest, kus 2x − 1 ja 2x + 1 on sama
märgiga: 1 p.

Juhu vaatlemise eest, kus 2x − 1 < 0 ja 2x + 1 > 0: 2 p.

Õige lõppvastuse kirjeldamise või joonisel esitamise eest: 1 p.

Lahendus sümmeetria kaudu (lahendus 2):

Tähelepaneku eest, et vaadeldav punktihulk on sümmeetrili-
ne x-telje suhtes: 1 p.

Näitamise eest, et vaadeldav punktihulk on sümmeetriline ka
y-telje suhtes: 2 p.

Juhu vaatlemise eest, kus x >
1

2
(või analoogiline juht mõnes

muus tasandi veerandis): 2 p.
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Juhu vaatlemise eest, kus x 6
1

2
(või analoogiline juht mõnes

muus tasandi veerandis): 1 p.

Õige lõppvastuse kirjeldamise või joonisel esitamise eest: 1 p.

Ainult õige joonise eest ilma selgitusteta anda 2 punkti.

4. Õige idee eest 4 mängu korraldamiseks: 3 p.

Selgituse eest, kuidas nende mängude põhjal kaks paremat
mängijat välja valida, koos selgitusega, miks see alati õige
tulemuse annab: 4 p.

Kui selgituses on vaatlemata jäetud juht, kui teise mängu võitja esi-
mese mängu kaotas, anda lahenduse eest kokku mitte üle 4 punkti.
Kui selgituses on vaatlemata jäetud juht, kui teise mängu võitja ka
esimese mängu võitis, anda lahenduse eest kokku mitte üle 6 punkti.

5. Selle ülesande kohta anname eraldi hindamisskeemid lahenduste
jaoks, kus leitakse kolmnurga ABC tippude juurde moodustuvate
võrdhaarsete kolmnurkade nurgad (vt. žürii lahendus 1), ning lahen-
duste jaoks kolmnurga A′B′C ′ siseringjoone keskpunkti abil (žürii
lahendus 2).

Lahendus võrdhaarsete kolmnurkade nurkade kaudu:

Tähelepaneku eest, et kolmnurga ABC tippude juurde moo-
dustuvad kolmnurgad on võrdhaarsed: 2 p.

Nende võrdhaarsete kolmnurkade alusnurkade suuruste leid-
mise eest: 2 p.

Lahenduse lõpuleviimise eest: 3 p.

Lahendus kolmnurga A′B′C ′ siseringjoone keskpunkti abil:

Näitamise eest, et kolmnurga A′B′C ′ siseringjoone keskpunk-
tist selle kolmnurga tippudesse tõmmatud lõigud on risti
kolmnurga ABC vastavate külgedega: 3 p.

Tähelepaneku eest, et moodustuvad kolm nelinurka on kõõl-
nelinurgad: 1 p.

Lahenduse lõpuleviimise eest: 3 p.
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Vastustena lugeda õigeks mistahes kujul avaldised nurkade α , β ja γ

kaudu, mis annavad õige tulemuse, s.t. mitte punkte maha võtta selle
eest, kui saadud avaldisi pole maksimaalselt lihtsustatud.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt.

6. Sobiva konstruktsiooni idee eest: 3 p.

Põhjenduse eest, miks saadavad arvud rahuldavad kõiki üles-
ande tingimusi: 4 p.

Kui on esitatud ainult lõplik hulk näiteid, millest ei selgu üldise
konstruktsiooni ideed, anda 0 punkti. Kui toodud näidetest paistab
välja toimiv üldine konstruktsioon, kuid pole selgitatud, miks see
üldjuhul toimib, anda kuni 3 punkti.
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