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Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Noorem rühm

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

1. Kahe positiivse arvu ruutude summa on 3 korda suurem nende arvude
korrutisest. Mitu korda on nende arvude summa ruut suurem arvude va-
he ruudust?

2. Nimetame n-nurgikuks 2n−1 ühikruudust koosnevat L-kuju-
list kujundit, mille mõlemad haarad on pikkusega n (kõrval-
oleval joonisel n = 4). Leia kõik täisarvud n Ê 2, mille korral
saab mingi täisarvuliste küljepikkustega ristküliku tükeldada
n-nurgikuteks.

3. Kas leidub neli erinevat ühest suuremat täisarvu a , b , c , d , mis rahuldavad
tingimust SÜT(a, b) = SÜT(c, d) ning mille puhul

a) ab = cd ;

b) ac = bd ?

4. Olgu M kolmnurga ABC mediaanide lõikepunkt ja D külje BC keskpunkt.
Küljega BC paralleelne ja punkti M läbiv sirge lõikab külgi AB ja AC vas-
tavalt punktides X ja Y . Sirgete XC ja MB lõikepunkt olgu Q ning sirgete
Y B ja MC lõikepunkt P . Tõesta, et kolmnurgad DPQ ja ABC on sarnased.

5. Kui palju leidub viiekohalisi naturaalarve, mille mis tahes numbri kustuta-
misel jääb järele neljakohaline 7-ga jaguv arv?



Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Vanem rühm

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

1. Kas kehtib väide, et suvaline täisarvuliste kordajatega polünoom P (x) =
= am xm + . . . + a1x + a0 , mille väärtus iga täisarvulise argumendi x korral
on kordarv, avaldub kujul P (x) = Q(x) · R(x), kus Q ja R on täisarvuliste
kordajatega polünoomid, mis pole konstantselt 1 ega −1?

2. Kolmnurga ABC ümberringjoone keskpunkt on O . Sirged AO ja BC lõiku-
vad punktis D . Olgu S selline punkt sirgel BO , et DS ∥ AB , ning T sirgete
AS ja BC lõikepunkt. Tõesta, et kui punktid O , D , S , T asuvad ühel ring-
joonel, siis kolmnurk ABC on võrdhaarne.

3. Hunt ja rebane mängivad lõpliku arvu väljadega laual järgmist mängu. Al-
guses on kõik väljad valged. Hunt võtab kuhjast ühe nupu ja asetab selle
kas valgele väljale, pärast mida ta värvib selle välja halliks ja eemaldab kõik
ülejäänud (nii oma kui ka vastase) nupud laualt, või vabale hallile väljale.
Seejärel teeb samade reeglite järgi käigu rebane, kuid tema värviks on halli
asemel punane. Edasi käiakse kordamööda ning võidab see, kes teeb vii-
mase käigu (eeldame, et kuhjas nupud otsa ei saa). Kumb võidab mõlema
mängija parima strateegia korral?

4. Tähistagu ~u , ~v , ~w ühikvektoreid tasandil.

a) Tõesta, et avaldises ±~u ±~v ± ~w saab alati märgid valida nii, et tulemu-
seks saadud vektori pikkus pole suurem kui 1.

b) Leia näide vektoritest ~u , ~v ja ~w , mille korral vektori ±~u ±~v ± ~w pikkus
on kõigi märgikombinatsioonide korral vähemalt 1.

5. Õpetaja andis igale õpilasele ühe positiivsete täisarvude kolmiku. Kõige-
pealt pidi iga õpilane jagama kolmiku teise ja kolmanda arvu nende ka-
he arvu suurima ühisteguriga, seejärel jagama tulemuseks saadud arvukol-
miku esimese ja kolmanda arvu nende suurima ühisteguriga ning lõpuks
jagama niiviisi saadud arvukolmiku esimese ja teise arvu nende suurima
ühisteguriga. Siis pidi iga õpilane korrutama tekkinud arvukolmiku arvud
ja teatama õpetajale vastuse. On teada, et õpilaste esialgsed arvukomplek-
tid erinesid üksteisest ainult arvude järjekorra poolest. Leia suurim võima-
lik õigete vastuste arv, mida õpilased võisid saada.



Открытое соревнование по математике

6 октября 2007 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Сумма квадратов двух положительных чисел в 3 раза больше произве-
дения этих чисел. Во сколько раз квадрат суммы этих же чисел больше

квадрата их разности?

2. Назовём n-уголком фигуру в форме буквы L, состоящую из

2n−1 единичных клеток, обе стороны которой имеют длину
n (на рисунке рядом n = 4). Найти все целые числа n Ê 2,
при которых возможно какой-то прямоугольник с целочис-

ленными длинами сторон разрезать на n-уголки.

3. Найдутся ли четыре различных больших единицы целых числа a , b , c , d ,

удовлетворяющих условию НОД(a, b) = НОД(c, d), для которых

а) ab = cd ;

б) ac = bd ?

4. Пусть M –– точка пересечения медиан треугольника ABC , а D –– середи-
на стороны BC . Прямая, параллельная стороне BC и проходящая через

точку M , пересекает стороны AB и AC соответственно в точках X и Y .

Пусть прямые XC и MB пересекаются в точке Q , а прямые Y B и MC ––
в точке P . Доказать, что треугольники DPQ и ABC подобны.

5. Сколько найдётся таких пятизначных натуральных чисел, что при стира-

нии любой цифры остаётся четырёхзначное число, делящееся на 7?



Открытое соревнование по математике

6 октября 2007 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Выполняется ли утверждение, что произвольный многочлен P (x) =
= am xm + . . .+a1x+a0 с целочисленными коэффициентами, значение ко-

торого является составным числом при любом целочисленном аргументе

x , представим в виде P (x) = Q(x)·R(x), где Q и R –– не равные константно
1 или −1 многочлены с целочисленными коэффициентами?

2. Точка O –– центр описанной окружности треугольника ABC . Прямые AO

и BC пересекаются в точке D . Пусть S –– такая точка на прямой BO , что

DS ∥ AB , а T –– точка пересечения прямых AS и BC . Доказать, что ес-

ли точки O , D , S , T лежат на одной окружности, то треугольник ABC

равнобедренный.

3. Волк и лиса играют на доске с конечным числом полей в следующую игру.

Вначале все поля белые. Волк берёт из кучи одну фишку и располагает её

либо на белое поле, после чего закрашивает это поле в серый цвет и уби-

рает с доски все другие фишки (как свои, так и соперника), либо на сво-

бодное серое поле. Затем по тем же правилам делает ход лиса, но её цвет

не серый, а красный. Далее ходят по очереди и выигрывает тот, кто совер-

шает последний ход (предполагаем, что фишки в куче не заканчиваются).

Кто победит при наилучшей стратегии обоих игроков?

4. Пусть ~u , ~v , ~w обозначают единичные векторы на плоскости.

а) Доказать, что в выражении ±~u ± ~v ± ~w всегда можно выбрать знаки

так, что длина полученного в результате вектора не превышает 1.

б) Найти пример векторов ~u , ~v и ~w , для которых длина вектора

±~u ±~v ± ~w при всех комбинациях знаков не меньше 1.

5. Учитель дал каждому ученику по одной тройке положительных целых чи-

сел. Сперва каждый ученик должен был разделить второе и третье число

тройки на наибольший общий делитель этих двух чисел, затем в получен-

ной в результате тройке чисел разделить первое и третье на их наиболь-

ший общий делитель, ну и в конце разделить первое и второе число полу-

ченной таким образом тройки на их наибольший общий делитель. После

этого каждый ученик должен был перемножить числа возникшей тройки и

сообщить ответ учителю. Известно, что первоначальные комплекты чисел

учеников различались лишь порядком чисел. Найти наибольшее возмож-

ное количество правильных ответов, которое ученики могли получить.



Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Noorem rühm

Lahendused

1. Vastus: 5.

Olgu a ja b vaadeldavad arvud. Ülesande tingimuste põhjal a2 +b2 = 3ab .

Et (a +b)2 = a2 +2ab +b2 = 3ab +2ab = 5ab ja (a −b)2 = a2 −2ab +b2 =
= 3ab − 2ab = ab , siis on arv (a + b)2 arvust (a − b)2 suurem 5 korda.

Märkus 1. Ülesande tingimusi rahuldavad positiivsed arvud on olemas,

näiteks a = 2 ja b = 3 +
p

5, ning neid on lõpmata palju. Kui ülesande
tekstis oleks 3 asemel mingi 2-st väiksem arv, siis selliseid arve ei leiduks,
sest nende vahe ruut peaks olema negatiivne.

Märkus 2. Pole raske näidata, et positiivseid täisarvusid a ja b , mille korral

a2 + b2 = 3ab , ei leidu. Tõepoolest, kui a2 + b2 jagub kolmega, siis peavad
a ja b jaguma kolmega, sest täisruudu jääk 3 järgi on 0 või 1. Nüüd aga

a = 3ã , b = 3b̃ mingite ã ja b̃ korral ning 9ã2 + 9b̃2 = 27ãb̃ annab uuesti
samasuguse võrduse arvude ã ja b̃ jaoks. See tähendab, et arv 3 on a ja b

teguriks kuitahes kõrges astmes, mis pole aga võimalik.

2. Vastus: ainuke sobiv täisarv on 2.

Kui n = 2, siis saab ristküliku mõõtmetega 2 × 3 tükeldada kaheks nurgi-
kuks (joonis 1).

Tõestame, et kui n > 2, siis ei leidu ristkülikut, mida saaks sellise suurusega
nurgikuteks jagada. Tähistagu (x, y) ühikruutu, mis asub reas x ja veerus
y ning (a, b) − (c, d) − (e, f ) nurgikut, mille otsad asuvad ruutudes (a, b) ja
(e, f ) ning nurk ruudus (c, d). Püüame nurgikutega katta ristkülikut, mille
üks nurk on (1, 1). Ilmselt peab seda ruutu katma nurgik kas oma otsaruu-
duga või nurgaruuduga.

Kui nurgik katab ruutu (1, 1) nurgaruuduga, siis ruutu (2, 2) saab teine nur-
gik jällegi katta kas nurgaruuduga või otsaruuduga.

Joonis 1
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Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4

a) Kui teine nurgik katab ruutu (2, 2) nurgaruuduga (joonis 2), siis nurgi-
kud, mis katavad ruute (n + 1, 1) ja (1, n + 1), jätavad vabaks vastavalt
ruudud (n + 2, 2) ja (2, n + 2). Sõltumata sellest, kuidas paikneb ruutu
(3, 3) kattev nurgik, pole vähemalt ühte neist ruutudest enam võimalik
nurgikuga katta.

b) Kui teine nurgik katab ruutu (2, 2) otsaruuduga (joonis 3), siis olgu ta
üldisust kitsendamata asendis (2, 2) − (2, n + 1) − (n + 1, n + 1). Ruutu
(3, 2) kattev nurgik on siis asendis (3, 2)− (n +2, 2)− (n +2, n +1). Teise
ja kolmanda nurgiku vahele jääb isoleeritud ristkülik, mida enam katta
ei saa, sest ristküliku mõlema külje pikkus on väiksem kui n .

Kui esimene nurgik katab ruutu (1, 1) otsaruuduga (joonis 4), siis võib ül-
disust kitsendamata eeldada, et ta on asendis (1, 1) − (1, n) − (n, n). Ruutu
(2, 1) kattev nurgik peab olema asendis (2, 1)− (n + 1, 1)− (n + 1, n). Nende
kahe nurgiku vahele jääb aga ristkülik, kuhu enam nurgikuid ei mahu.

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

Lahendus 1. a) Olgu näiteks a = 3, b = 10, c = 5 ja d = 6. Siis SÜT(a, b) =
= SÜT(c, d) = 1 ning ab = cd = 30.

b) Oletame, et sellised arvud a , b , c , d leiduvad. Kirjutame võrduse kujul

a

b
= d

c
.

Kui võrdseid murde taandada, siis jäävad järele võrdsed taandumatud mur-
rud, st tekkivate murdude lugejad on võrdsed ja nimetajad samuti. Arv, mil-
lega tuleb murru lugejat ja nimetajat jagada, et saaksime taandumatu mur-
ru, on parajasti lugeja ja nimetaja suurim ühistegur. Et ülesande tingimuse
kohaselt SÜT(a, b) = SÜT(c, d), siis vaadeldavaid murde taandatakse sama
arvuga, mistõttu lugejad ning samuti nimetajad on juba enne taandamist
võrdsed. Seega a = d ja b = c , mis on vastuolus eeldusega, et arvud a , b ,
c , d on erinevad.
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Lahendus 2. a) Olgu x , y , z ja w suvalised erinevad paarikaupa ühistegu-
rita positiivsed arvud. Valime a = x y , b = zw , c = xz ja d = y w , kõik
need arvud on ilmselt ühest suuremad. Siis SÜT(a, b) = SÜT(x y, zw) = 1
ja samuti SÜT(c, d) = 1, samas kui ab = cd = x y zw .

b) Oletame, et sellised arvud a , b , c , d leiduvad. Olgu s = SÜT(a, b) =
= SÜT(c, d). Esitame arvud kujul a = a′s , b = b′s , c = c ′s , d = d ′s ,
siis SÜT(a′, b′) = 1 ja SÜT(c ′, d ′) = 1. Võrdus ac = bd omandab siis kuju
a′s · c ′s = b′s · d ′s ehk a′c ′ = b′d ′ . Seega a′c ′ jagub arvuga d ′ , kuid et c ′

ja d ′ on ühistegurita, siis a′ jagub arvuga d ′ . Samuti, b′d ′ jagub arvuga a′ ,
kuid et b′ ja a′ on ühistegurita, siis d ′ jagub arvuga a′ . Järelikult a′ = d ′

ehk a = d . See on aga vastuolus ülesande tingimusega, et arvud a , b , c , d

on erinevad.

4. Tõestame, et kolmnurkade DPQ ja ABC vastavad küljed on paralleelsed

(joonis 5). Kolmnurk AM X on sarnane kolmnurgaga ADB , seega
|M X |
|BD|

=
= |AM |

|AD|
= 2

3
, sest mediaanide lõikepunkt jaotab mediaani suhtes 2 : 1.

Olgu E kolmnurga tipust B tõmmatud mediaani aluspunkt. Leiame lõiku-
de EQ ja QB pikkuste suhte. Et D on külje BC keskpunkt, siis sarnastest

kolmnurkadest QM X ja QBC saame
|MQ |
|QB |

= |M X |
|BC |

= 1

3
. Seose

|E M |
|MB |

= 1

2
põhjal

|E M |
|QB |

= |E M |
|MB |

· |MB |
|QB |

= 1

2
· |MQ | + |QB |

|QB |
= 1

2
·
(

1

3
+ 1

)

= 2

3
.

B C

E

X Y

D

M

A

Q P

Joonis 5
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Järelikult
|EQ |
|QB |

= 1

3
+ 2

3
= 1 ehk Q on lõigu BE keskpunkt. Et ka D on lõigu

BC keskpunkt, siis QD ∥ AC . Analoogiliselt tõestame, et PD ∥ AB . Lõpuks

saame eelneva põhjal, et
MQ

MB
=

MP

MC
=

1

4
, järelikult PQ ∥ BC .

5. Vastus: 8.

Olgu M = abcde üks niisuguse omadusega arv. Kustutades sellest arvust
ühel juhul numbri a ning teisel juhul numbri b , jäävad järele vastavalt ar-

vud A = bcde ja B = acde . Et need arvud jaguvad 7-ga, siis jagub 7-ga ka
nende vahe B − A = 1000(a −b), millest järeldub, et a −b jagub 7-ga ehk a

ja b annavad 7-ga jagades sama jäägi. Analoogiliselt saame numbreid b ja
c kustutades, et b ja c annavad 7-ga jagades sama jäägi, edasi numbreid c

ja d kustutades, et c ja d annavad sama jäägi ning lõpuks numbreid d ja
e kustutades, et d ja e annavad sama jäägi. Järelikult annavad kõik arvu M

numbrid 7-ga jagades sama jäägi.

Kui mõni arvu M numbritest on 7 või suurem, siis on ülesandes nõutud
omadus ka arvul M ′ , milles seda numbrit on vähendatud 7 võrra, sest ar-
vust M ′ ühe numbri kustutamisel saadud arvud erinevad vastavatest ar-
vust M saadud arvudest vaid mingi järguühiku 7-kordse võrra (ja jaguvad
seetõttu endiselt 7-ga). Seega rahuldab arvu M kõrval ülesande tingimusi
ka arv xxxxx , kus 0 É x É 6. Sellest arvust ühe numbri kustutamisel saa-
dud arv xxxx = x · 1111 jagub 7-ga ainult juhul x = 0, sest 1111 ei jagu
algarvuga 7. Seega, arvu M iga number on kas 0 või 7. Arvu M esime-
ne ega teine number ei saa võrduda nulliga (arv peab olema 5-kohaline ja
numbri kustutamisel saadud arv 4-kohaline), kolm viimast numbrit võivad
aga üksteisest sõltumatult olla kas 0 või 7. Sobivaid arve on niisiis 2·2·2 = 8
tükki.
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Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Vanem rühm

Lahendused

1. Vastus: ei.

Olgu P (x) = x2 + x + 4. Kui a on suvaline täisarv, siis P (a) = a2 + a + 4 =
= a(a + 1) + 4. Üks arvudest a ja a + 1 on kindlasti paaris, järelikult on
P (a) paarisarv. Et a ja a + 1 ei saa olla vastandmärgiga, siis on a(a + 1)
mittenegatiivne, mistõttu P (a) Ê 4. Seega P (a) on kordarv.

Eeldame, et P (x) avaldub kujul P (x) = Q(x) · R(x), kus Q ja R on täisarvu-
liste kordajatega polünoomid, mis pole samaselt 1 ega −1. Et polünoomi P

pealiikme kordaja on 1, siis on polünoomide Q ja R pealiikmete kordajad
kas mõlemad 1 või mõlemad −1. Seega ei saa Q ega R olla konstantsed
polünoomid. Et P on ruutpolünoom, siis peavad Q ja R olema lineaarpo-
lünoomid. Kuid polünoomil P pole nullkohti, mistõttu ta ei esitu lineaar-
polünoomide korrutisena, vastuolu.

2. Kolmnurk O AB on võrdhaarne, samuti kolmnurk OSD sirgete DS ja AB

paralleelsuse tõttu (joonis 6). Sellest järeldub, et kolmnurgad O AS ja OBD

on võrdsed, sest |O A| = |OB |, |OS| = |OD| ning ∠SO A = ∠DOB . See-
ga ∠OS A = ∠ODB , millest omakorda ∠OST = ∠ODT . Punktid O , D ,
S , T asuvad ringjoonel nii, et punktid D ja S , mis on teineteisega süm-
meetrilised lõigu AB keskristsirge suhtes, jäävad sirgest OT erinevale poo-
le. See tähendab, et OST ja ODT on kõõlnelinurga ODT S vastasnurgad
ning nende summa on 180◦ . Järelikult ∠OST = ∠ODT = 90◦ . Kolmnurga

A

B C

O

D

S

T

Joonis 6
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ABC tipust A tõmmatud kõrgus läbib niisiis kolmnurga ümberringjoone
keskpunkti ehk on ühtlasi külje BC keskristsirge. See on võimalik ainult
siis, kui |AB | = |AC |.
Märkus. Kui kolmnurk ABC on täisnurkne, siis sõltub ülesande väite kehti-
vus aluseksvõetud definitsioonidest. Tavapäraste, koolis kasutatavate defi-
nitsioonide korral täisnurkne kolmnurk ülesande tingimusi ei rahulda: kui
täisnurk oleks tipu A juures, siis S = D ja me ei saa rääkida sirgest DS ;
kui täisnurk oleks tipu B juures, siis ei ole olemas lõikepunkti T ; kui täis-
nurk oleks tipu C juures, siis peaksid sirged DS ja AB kokku langema, aga
kokkulangevad sirged pole koolidefinitsioonide mõistes paralleelsed.

3. Vastus: hunt.

Lahendus 1. Olgu hundi strateegia järgmine. Kui mängulaual leidub veel
valgeid välju, siis asetab ta nupu ühele valgele väljale (värvides selle hal-
liks), vastasel korral aga vabale hallile väljale.

Tõestame, et see strateegia on võitev. Et hunt alustab valgete väljade hõi-
vamist ja värvib neid igal käigul, siis pärast hundi iga käiku on halle välju
rohkem kui punaseid ja pärast rebase iga käiku on halle välju vähemalt sa-
ma palju kui punaseid. Nii kestab see hetkeni, mil valged väljad on otsa
saanud. Viimati värvitud väljal asub nupp, ülejäänud väljad on vabad ning
edasi kulgeb mäng nuppude paigutamisena vabadele väljadele.

Kui viimase valge välja värvib hunt, siis on hundil halle välju tegelikult roh-
kem kui rebasel punaseid. Ehkki viimati halliks värvitud väljal asub hundi
nupp ja ta sinna enam käia ei saa, on ülejäänud halle välju vähemalt sa-
ma palju kui punaseid, mistõttu hunt saab rebase igale käigule vastata. Kui
viimase valge välja värvib rebane, siis jääb sinna rebase nupp ning sellele
väljale ta enam hiljem nuppu panna ei saa. Seetõttu on hundil vabu hal-
le välju kindlasti rohkem kui rebasel vabu punaseid. Mõlemal juhul teeb
viimase käigu hunt.

Lahendus 2. Hunt võib toimida ka nii, et pärast kummagi mängija avakäiku
värvib ta (oma teisel käigul) valge ruudu halliks ja edasi kopeerib rebase iga
käiku: kui rebane paneb nupu uuele valgele ruudule (ja värvib selle), siis
teeb sama ka hunt; kui aga rebane paneb nupu punasele ruudule, siis hunt
paneb nupu hallile ruudule. Kui hunt ei saa uut valget ruutu kasutusele
võtta, siis paneb ta nupu suvalisele hallile ruudule.

On lihtne näha, et sellise strateegia tulemusel on hundil vabu halle ruute
alati vähemalt sama palju kui rebasel punaseid – ka juhul, kui hunt peab
valgete ruutude lõppemise tõttu panema nupu hallile ruudule. Järelikult
leidub hundil rebase igale käigule vastus.

Lahendus 3. Et igale värvitud ruudule saab paigutada ülimalt ühe nupu,
siis pärast iga valge ruudu värvimist on võimalike käikude arv tõkestatud.
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Varem või hiljem peab keegi mängu jätkamiseks värvima ära uue valge ruu-
du. Mängulaua ruutude lõplikkuse tõttu ei saa mäng seega kesta lõpmata
kaua. Et mäng ei saa jääda viiki, siis leidub emmal-kummal mängijal võitev
strateegia.

Oletame, et võitev strateegia leidub rebasel. Esimesed käigud on mõlemal
mängijal üheselt määratud (värvida valge ruut). Teisel käigul on hundil
kaks võimalust.

• Värvida uus valge ruut. Siis selle käigu järel on laual kaks halli ruutu,
millest ühel on nupp, ja üks tühi punane ruut. Eelduse kohaselt leidub
selles seisus rebasel võitev strateegia.

• Asetada nupp hallile ruudule. Rebane saab nüüd värvida ainult uue
valge ruudu. Rebase käigu järel on laual kaks punast ruutu, millest ühel
on nupp, ja üks tühi hall ruut. Kuid selles seisus leidub analoogia põh-
jal esimese punktiga võitev strateegia hundil.

Saime vastuolu.

4. Vastus: b) sobivad näiteks ~u = (1, 0), ~v = (0, 1) ja ~w = (0,−1).

Lahendus 1. a) Kui vaadeldava kolme vektori hulgas leidub kaks vektorit,
mille summa või vahe on null, siis saame ilmselt valida vektorite märgid
nii, et vaadeldav summa võrdub kolmanda vektoriga ja rahuldab seetõttu
tingimusi. Seega võime edaspidises eeldada, et sellist olukorda ei esine.

x

y

−1

−1

1

1

~u

−~u

~v

−~v

~u +~v

−~u +~v

~u −~v

−~u −~v

Joonis 7
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Vaatleme vektoreid ~u + ~v , −~u + ~v , ~u − ~v ja −~u − ~v rakendatuna koordi-
naattasandi nullpunkti (joonis 7). Nende nelja vektori lõpp-punktid moo-
dustavad rombi küljepikkusega 2. Ilmselt katavad lõpp-punktide kui kesk-
punktide ümber joonestatud ühikringid üheskoos koordinaattasandi ühik-
ringjoone. Kui nüüd vektor ~w samuti rakendada koordinaatide alguspunk-
ti, siis asub tema lõpp-punkt parajasti sellel ühikringjoonel. Seetõttu leidub
uuritava nelja lõpp-punkti hulgas kindlasti selline, mille kaugus vektori ~w
lõpp-punktist pole suurem kui 1. Vastava vektori ja vektori ~w vahe ongi
otsitav.

b) Kui võtame ~u = (1, 0), ~v = (0, 1) ja ~w = (0,−1), siis ükskõik millise mär-
kide valiku korral on tulemuseks vektor, mille esimese komponendi abso-
luutväärtus on 1, st tulemusvektori pikkus on vähemalt 1.

Lahendus 2. a) Rakendame vektorid ~u , ~v ja ~w ühte punkti O ning olgu A ,
B ja C vastavalt nende vektorite lõpp-punktid. Punkt O on seega kolmnur-
ga ABC ümberringjoone keskpunkt. Me võime eeldada, et kolmnurk ABC

ei ole nürinurkne, sest vastasel korral muudame nürinurga tippu viiva vek-
tori märgi vastupidiseks.

Olgu H kolmnurga ABC kõrguste lõikepunkt. Siis

−−→
O A +−−→

OB +−−→
OC = −−→

OH .

Tõepoolest, vaatleme vahet
−−→
O A + −−→

OB + −−→
OC − −−→

OH . See on risti küljega AB ,

sest
−−→
O A + −−→

OB on risti küljega AB ning ka
−−→
OC − −−→

OH = −−→
HC on risti küljega

AB . Analoogiliselt näeme, et see vahe on risti ka küljega BC . Kuid vektor,
mis on risti kahe mittekollineaarse vektoriga, saab olla ainult nullvektor.

Kui kolmnurk ABC on teravnurkne või täisnurkne, siis kuulub tema kõr-
guste lõikepunkt H kolmnurga ABC sisepiirkonda või langeb kokku tipu-
ga, mõlemal juhul asub ta kolmnurga ABC ümber joonestatud ringis, mille

keskpunkt on O . Järelikult ei saa vektori
−−→
OH pikkus olla suurem kui 1.

5. Vastus: 3.

Olgu (a, b, c) esialgne kolmik ning

d1 = SÜT(b, c), d2 = SÜT
(

a,
c

d1

)

, d3 = SÜT
(

a,
b

d1

)

.

Siis esimese jagamise järel saame kolmiku
(

a,
b

d1
,

c

d1

)

ja teise jagamise jä-

rel kolmiku
( a

d2
,

b

d1
,

c

d1d2

)

.

Tõestame, et SÜT
( a

d2
,

b

d1

)

= d3 . Et
b

d1
ja

c

d1
on ühistegurita, siis on ka

nende jagajad d2 ja d3 ühistegurita. Seega sellest, et d3 on arvu a jagaja,
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saame, et d3 on arvu
a

d2
jagaja. Et d3 on peale selle veel arvu

b

d1
jagaja,

siis on ta järelikult ka arvu SÜT(
a

d2
,

b

d1
) jagaja. Teiselt poolt, et

a

d2
on arvu

a jagaja, siis ilmselt SÜT
( a

d2
,

b

d1

)

on arvu d3 jagaja, millega väide on tões-

tatud. Pärast kolmandat jagamist tekib seega kolmik
( a

d2d3
,

b

d1d3
,

c

d1d2

)

ning õige vastus on
abc

d2
1 d2

2 d2
3

.

Kui algses kolmikus vahetada b ja c , siis jääb d1 samaks ning d2 ja d3 va-
hetuvad omavahel, mis ei mõjuta lõppvastust. Järelikult sõltub lõppvastus
ainult kolmiku esimesest komponendist, selle valikuks on aga 3 võimalust.
Seega ei saa erinevaid õigeid vastuseid olla rohkem kui 3.

Täpselt 3 erinevat õiget vastust võime saada, kui komplektid koosnevad ar-

vudest p2qr , pq2r ja pqr 2 , kus p , q ja r on paarikaupa erinevad algar-

vud. Tõepoolest, kolmik (p2qr, pq2r, pqr 2) annab teisenduste jada

(p2qr, pq2r, pqr 2) 7→ (p2qr, q, r ) 7→ (p2q, q, 1) 7→ (p2, 1, 1),

mille puhul vastuseks tuleb p2 . Vahetades tsükliliselt selle kolmiku kompo-

nente, võime analoogiliselt saada vastuseks ka q2 ja r 2 .
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Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Noorem rühm

Hindamisskeemid

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

◦ Näidatud sisulist arusaamist sellest, mis on antud ja mida küsi-
tud, koos mingi vahetult tehtava otstarbeka sammuga (näiteks

on kirjas võrdused kujul a2 + b2 = 3ab ning a2 + 2ab + b2 =
= K (a2 − 2ab + b2) vmt): 2 p

◦ Koos põhjendusega leitud ülesandes otsitav suurus: 5 p

Ülesanne osutus selles mõttes lahendajatele ja parandajale lihtsaks, et kes

suutsid asendada võrduse a2 + b2 = 3ab mingi(d) liikme(d) arvude a ja
b summa ning vahe ruudu avaldistesse, jõudsid reeglina ka sihile – seega
sisukaid poolikuid lahendusi esines harva.

Mõned lahendajad olid arvanud, et a ja b näol on tegemist täisarvudega
ning püüdnud sellel eeldusel jaguvuse omadusi kasutades kuhugi jõuda.

Mitmed lahendajad teadsid algebralisi põhisamasusi valesti, näiteks püüti

lahendustes kasutada „võrdusi“ a2 + b2 = (a + b)(a − b), (a + b)2 = a2 + b2

jmt. Leidus lahendajaid, kes lugesid teksti valesti ja arvasid, et on vaja leida

arvude a2 + b2 ning a2 − b2 jagatis.

Kokkuvõttes oli õigete lahenduste arv siiski rõõmustavalt suur.

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

◦ Leitud lahendus juhul n = 2: 1 p

◦ Püstitatud hüpotees, et n > 2 korral nurgikutega ristkülikut kat-
ta püüdes tekivad augud, kuhu enam nurgikut ei mahu: 1 p

◦ Hakatud ristkülikut katma nurgast alustades ning mingi algtin-
gimuse korral saadud kitsendavaid tingimusi järgnevate nurgi-
kute paiknemiseks: 1 p

◦ Sihile viiv juhtude läbivaatus osaliselt teostatud: 2 p

◦ Kõik juhud läbi vaadatud ning läbivaatus korrektselt vormista-
tud: 2 p

Kahjuks osutus ülesanne kavatsetust raskemaks ja enamik lahendajaid sel-
lega kaugele ei jõudnud. Sageli öeldi, et n ≥ 2 korral pole tükeldamine või-
malik, kuid seda põhjendada ei suudetud. Süstemaatilist juhtude läbivaa-
tust olid üritanud vaid paar õpilast, kuid ka neil jäi osa võimalusi analüü-
simata.
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Väga paljud lahendajad ei saanud aru, et antud ülesandes ei uurita ristkü-
liku tükeldusi, kus on kasutatud erineva suurusega nurgikuid. See järeldub
tegelikult ülesande teksti viimasest lausest.

Teine, samuti mitmel korral esinenud vääritimõistmine seisnes väljendi
„ristküliku tükeldamine n-nurgikuteks“ tõlgendamises nii, et ristkülik tu-
leb tükeldada kujunditeks, millest saab kokku panna n-nurgikud. Selline
tõlgendus muudaks ülesande muidugi triviaalseks.

Peaaegu kõik lahendajad joonistasid ülesande lahendamiseks ruudustikke
valgele mustandipaberile. Tunduvalt mugavam on selletaoliste ülesannete
puhul ka mustandiks kasutada ruudulist paberilehte.

3. (Aleksei Lissitsin) Osade a) ja b) eest antud punktid summeeriti, mõlema
osa tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Osa a): 2 p
• Õiges suunas läbi viidud, kuid puudulik selgitus, miks sel-

lised arvud leiduvad: 1 p

• Õige näide või piisav selgitus, miks sellised arvud leiduvad: 2 p

◦ Osa b): 5 p
• Märgitud, et iga arvu saab jagada sama suurima ühistegu-

riga ning vaadelda hoopis saadud võrrandit: 2 p

• Põhimõtteliselt õige lahendus puuduse või ebapiisava sel-
gitusega: 3–4 p

• Õige lahendus: 5 p

Domineeriv osa lahendajatest sai ülesande püstitusest valesti aru, eelda-
des, et tingimused a) ja b) peavad olema rahuldatud samaaegselt, ning näi-
dates, et niisugune olukord pole võimalik. Nende lahenduste eest ei olnud
mõistlik anda rohkem kui 0 punkti.

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

◦ Ülesande väide tõestatud eeldusel, et sirge DP läbib külje AC

keskpunkti või sirge DQ läbib külje AB keskpunkti: 1 p

◦ Nimetatud või kasutatud fakti, et mediaanide lõikepunkt jaotab
mediaani suhtes 2 : 1: 1 p

◦ Täislahendus: 7 p

Paljud lahendajad võtsid ilma tõestuseta omaks, et punkt P asub külge-
de BC ja C A keskpunkte ühendaval sirgel. Et niisugune eeldus muudab
ülesande sisuliselt triviaalseks, siis need lahendused üle 1 punkti ei saa-
nud. Näiteks ei kasuta sellised lahendused ülesandes antud asjaolu, et P

asub sirgel BY .

Mediaanide lõikepunkti omadust (lõikepunkt jaotab mediaani suhtes 2 : 1)
mainiti vaid mõnes üksikus lahenduses.
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5. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid sum-
meeriti.

◦ Näidatud, et esialgse arvu kõik numbrid anavad 7-ga jagamisel
sama jäägi: 3 p

◦ Numbritest 0 ja 7 koosnevate arvude korrektne analüüs: 2 p

◦ Näidatud teiste arvude mittesobivus: 2 p

Ülesanne osutus lahendajatele raskeks. Punkte saadi põhiliselt vaid nul-
lidest ja seitsmetest koosnevate arvude vaatlemise eest. Ainult üks õpila-
ne lahendas ülesande sisuliselt ära; tema lahendus sai 6 puntki, sest mõni
koht seal võinuks olla põhjalikumalt selgitatud.

Paljud lahendajad arvasid, et sellest, et arvu mis tahes numbri kustutami-
sel jääb alles seitsmega jaguv arv, järeldub kindlasti, et esialgse arvu kõik
numbrid jaguvad seitsmega või vähemalt esialgne arv ise jagub seitsmega.
Tegelikult see omadus üldjuhul ei kehti. Vaatame näiteks seitsmekohalist
arvu 1111111: mis tahes numbri kustutamisel jääb järele seitsmega jaguv
kuuekohaine arv 111111.
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Matemaatika lahtine võistlus

6. oktoober 2007 Vanem rühm

Hindamisskeemid

1. (Jan Villemson) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

◦ Leitud sobiv polünoom: 1 p

◦ Tõestatud, et tema väärtus on muutuja iga täisarvulise väärtuse
korral kordarv: 3 p

◦ Tõestatud, et see polünoom ei esitu madalama astme polünoo-
mide korrutisena: 3 p

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

◦ Näidatud võrdus |OS| = |OD|: 1 p

◦ Tõestatud kolmnurkade OS A ja OBD sarnasus: 2 p

◦ Tõestatud, et kõõlnelinurga ODT S vastasnurkade vahel kehtib
seos ∠ODT = ∠OST = 90◦ : 2 p

◦ Tõestatud, et AD on kolnurgas ABC nii kõrgus kui ka nurga-
poolitaja ning tehtud lõppjäreldus: 2 p

Ehkki antud ülesanne oli geomeetriaülesande kohta võrdlemisi lihtne, oli
sellegipoolest täislahendusi üsna vähe. Üheks põhiliseks komistuskiviks oli
see, et õpilased ei tea kõõlnelinurga omadusi (näiteks seda, et vastasnur-
kade summa on 180◦ ). Mitmes töös leiti, et trapets ABDS ning kolmnurk
ABT on võrdhaarsed. Ent selle järelduse saamisel pole veel ülesandes an-
tud kõõlnelinurka kasutatud.

Teine komistuskivi oli vigane joonis ning seetõttu üritati tõestada, et ABC

on võrdhaarne hoopis tipuga C . Vastava joonise abil aga leiti, et punktid C

ja T langevad kokku. Kuna ABT on võrdhaarne, tundubki et ülesanne on
sellega lahendatud. Kus peitub viga? Viga on selles, et kui C on kolmnurga
ABC tipp, siis ei ole täidetud eeldus, et ODT S on kõõlnelinurk.

Üks põhjus miks ülesannet üsna halvasti lahendati, oli ilmselt raske üles-
annetekomplekt tervikuna. Nii kulus õpilaste aeg teiste ülesannete lahen-
damisele ära.

3. (Uve Nummert) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Ei ole õigesti aru saadud mängu olemusest või on esitatud ai-
nult üldsõnaline väide võitja kohta: 0 p
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◦ On aru saadud mängu olemusest, kuid sobivat üldist strateegiat
ei ole kirjeldatud: 1 p

◦ On aru saadud mängu olemusest ja kirjeldatud sobiv üldine
strateegia, kuid selle toimimise põhjendus sisuliselt puudub või
on vaadeldud ainult erijuhte: 2 p

◦ On aru saadud mängu olemusest ja kirjeldatud sobiv üldine
strateegia, kuid selle toimimise põhjendus on lünklik või mõne
alajuhu analüüsis on viga: 3–4 p

◦ Muidu täielik lahendus, kuid hundi strateegia toimimine on
põhjendatud ainult rebase väidetavalt optimaalse vastumängu
korral: 5–6 p

◦ Täielik lahendus, kus hundi strateegia toimimine on põhjenda-
tud rebase mis tahes vastumängu korral: 7 p

Konkreetne punktide arv skeemi 4. ja 5. lõigus mainitud juhtudel olenes
eeskätt põhjenduste selgusest.

Tüüpilises 6 punkti saanud töös oli algul paari lausega selgitatud, miks on
kasulik esmalt ainult valgeid ruute värvida, kuni neid jätkub, ning seejärel
põhjendatud, et selline strateegia viib hundi võidule juhul, kui ka rebane
kasutab sama strateegiat. Kui toodud arutlus sellest lisaeeldusest sõltus (nt
väide, kes mängijatest värvib paaris või paaritu ruutude arvu korral viimase
valge ruudu) ning juhtu, kus rebane käitub kuidagi teisiti, ei olnud eraldi
käsitletud, siis sellise lahenduse eest 7 punkti ei saanud. (Ülesande tekst
ütleb küll „mõlema mängija parima strateegia korral“, kuid kuni me pole
rangelt tõestanud, et pakutav strateegia on ka rebase jaoks parim, ei saa
me piirduda juhuga, kus rebane just seda strateegiat kasutab.)

4. (Martin Pettai) Osade a) ja b) eest antud punktid summeeriti, kusjuures
iga osa tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ a)-osa: 5 p
• Idee paigutada kõik 3 vektorit ühele poole sirget ning lahu-

tada keskmine neist ülejäänud kahe summast: 1 p

• Kolmest vektorist on moodustatud ahel nii, et kumbki tek-
kiv nurk on ülimalt 90◦ või nende nurkade summa on üli-
malt 180◦ : 2 p

• Kolmest vektorist on moodustatud ahel, kasutades ringjoo-
ni vektorite otspunktide geomeetriliste kohtade uurimis-
eks, ning näidatud, et ühe vektori veerandi võib üldisust
kitsendamata fikseerida: 3 p

• Peaaegu täislahendus (mõne lihtsalt parandatava puudu-
jäägiga): 4 p

• Täislahendus (ei esinenud): 5 p
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◦ b)-osa: 2 p
• Õige näide ilma põhjenduseta: 1 p

• Õige näide koos põhjendusega: 2 p

5. (Ahto Truu)

Lahenduse kummagi osa eest antud punktid summeeriti, kummagi osa
tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

◦ Tõestus, et 3 erinevat vastust on võimalik: 3 p
• Täiesti korrektne: 3 p

• Väikese näpuveaga: 2 p

◦ Tõestus, et rohkem kui 3 erinevat vastust pole võimalik: 4 p
• Täiesti korrektne: 4 p

• Mõne üksiku põhjendamata sammuga: 3 p

• Põhimõtteliselt kasulikud mittetriviaalsed tähelepanekud,
kuid loogikavead tõestuse skeemis: 1 p

Ainult arvude ja nende ühistegurite väljakirjutamine või kolme arvu üm-
berjärjestuste loendamine ei kvalifitseeru mittetriviaalseks tähelepanekuks.

Erandjuhtudel anti b)-osa kolmanda rea alusel punkt ka siis, kui loogika-
vigade tõttu jõuti lõpuks valele vastusele (tüüpiliselt saadi, et erinevate ar-
vude arv on ülimalt 2 või 1), aga sisuliselt oli enne vea tegemist juba üsna
palju õiges suunas liigutud.

Kõige tüüpilisem viga oli see, et vaadeldi mingit erijuhtu, näiteks a = pq ,
b = qr , c = pr , tehti algoritm selle juhu jaoks läbi ja siis väideti, et saa-
dud vastuste arv on univeraalselt õige, jättes tähele panemata asjaolu, et
õpetaja võis kasutada arvukolmikut, mis sellisel kujul ei avaldu.

Teine tüüpiline viga oli, et põhjendati, et arvud p ja q on ühistegurita ning
arvud r ja s on ühistegurita ja siis tehti midagi, mille jaoks oli vaja, et arvud
p ja r oleks ühistegurita.

20


	Ülesanded
	Noorem rühm
	Vanem rühm

	Ülesanded vene keeles
	Младшая группа
	Старшая группа

	Lahendused
	Noorem rühm
	Vanem rühm

	Hindamisskeemid
	Noorem rühm
	Vanem rühm


