
Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. On antud 100 naturaalarvu, mille kuupide summa jagub 3-ga. Kas võib
kindlalt väita, et

a) nende arvude endi summa jagub 3-ga;

b) nende arvude ruutude summa jagub 3-ga?

2. Valevorstide planeedi aasta koosneb 2004 päevast ning selle planeedi igal
elanikul on aasta kõik päevad jagatud tõe- ja valepäevadeks: tõepäevadel
räägib ta ainult tõtt, valepäevadel ainult valetab (elaniku tõe- või valepäevade
arv võib olla ka 0). Planeedi kolmele elanikule esitati ühe aasta igal päeval
küsimus “Mitmel päeval aastas Te valetate?” Aasta esimesel päeval vastas
esimene küsitletav, et ta valetab täpselt 1 päeval aastas, teine küsitletav, et
ta valetab vähemalt 1 päeval aastas, ning kolmas, et ta valetab ülimalt 1
päeval aastas. Teisel päeval vastas esimene küsitletav, et valetab täpselt 2
päeval, teine, et vähemalt 2 päeval, ning kolmas, et ülimalt 2 päeval aastas,
jne., kuni aasta viimasel, 2004. päeval vastas esimene küsitletav, et valetab
täpselt 2004 päeval, teine, et vähemalt 2004 päeval, ning kolmas, et ülimalt
2004 päeval aastas. Mitmel päeval aastas valetab iga küsitletav tegelikult?

3. Kas leidub selline naturaalarv, mille 33. aste on 33-kohaline?

4. Ringjooned c1 ja c2 , mille keskpunktid on vastavalt O1 ja O2 , lõikuvad
punktides A ja B , kusjuures kummagi ringjoone keskpunkt asub teisest
ringjoonest väljaspool. Sirge O1A lõikab ringjoont c2 teistkordselt punk-
tis P2 ning sirge O2A lõikab ringjoont c1 teistkordselt punktis P1 . Tõesta,
et punktid O1 , O2 , P1 , P2 ja B paiknevad ühel ringjoonel.

5. Andrus, Jaak ja Priit proovisid omavahel jõudu erinevatel aladel, sealhulgas
matemaatikas ja suusatamises. Iga ala võit andis x , teine koht y ja kolmas
koht z punkti, kus x, y, z on positiivsed täisarvud ning x > y > z ; kohtade
jagamist ei esinenud. Andrus sai kõigilt aladelt kokku 20, Jaak 10 ja Priit
9 punkti. Kes sai teise koha suusatamises, kui matemaatikas sai teise koha
Andrus?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. On antud 13 positiivset täisarvu, mille summa on 2004. Kui suur võib mak-
simaalselt olla nende 13 arvu suurim ühistegur?

2. Leia kõik sellised funktsioonid f , mis on määratud positiivsetel reaalarvu-
del, omandavad reaalarvulisi väärtusi ning rahuldavad mistahes positiivsete
reaalarvude x ja y korral samasust

f(x)f(y) = f(xy) +
1

x
+

1

y
.

3. Ringjoonel on N lampi, mis on päripäeva nummerdatud arvudega 1 kuni N .
Algul ei põle ükski neist lampidest. Seejärel toimitakse arvu N iga positiivse
jagaja d jaoks (1 ja N kaasa arvatud) järgmiselt: alustades lambist 1 ja
liikudes päripäeva, muudetakse iga d -nda lambi olek, s.t. süüdatakse lamp,
kui see ei põle, või kustutatakse, kui lamp põleb, tehes seda täpselt N korda.
(Näiteks N = 6 ja d = 3 korral süüdatakse või kustutatakse järjest lambid
3, 6, 3, 6, 3, 6.)

Milliste N väärtuste korral jäävad lõpuks, kui ülalkirjeldatud protseduur on
tehtud läbi arvu N kõigi jagajate d jaoks, kõik lambid põlema?

4. Kolmnurga ABC ümberringjoonel võetakse punkt P nii, et punktist P sir-
gele AC tõmmatud ristsirge lõikab ringjoont teistkordselt mingis punktis
Q , punktist Q sirgele AB tõmmatud ristsirge lõikab ringjoont teistkordselt
mingis punktis R ning punktist R sirgele BC tõmmatud ristsirge lõikab
ringjoont teistkordselt algses punktis P . Olgu O selle ringjoone keskpunkt.
Tõesta, et 6 POC = 90◦ .

5. Ruudustikus suurusega n × n värvitakse algul mingid k ruutu roheliseks.
Edaspidi võib igal sammul värvida roheliseks ühe sellise ruudu, mille naaber-
ruutudest (s.t. temaga ühist külge omavatest ruutudest) vähemalt kaks on
juba rohelised. Millise vähima k korral on alguses värvitavad k ruutu või-
malik valida nii, et järgnevate sammudega saab kogu ruudustiku roheliseks
värvida?



Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Lahendused ja vastused

Noorem rühm

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

Lahendus 1. a) Kuna (3m+k)3 = 27m3+27m2k+9mk2+k3 = 3M +k3

ning 03 = 0, 13 = 1 ja 23 = 8 = 3 · 2 + 2, siis iga naturaalarvu kuup
annab 3-ga jagamisel sama jäägi nagu see arv ise. Seega ka vaadeldavate
arvude summa annab 3-ga jagamisel sama jäägi 0 nagu nende kuupide
summa, s.t. jagub 3-ga.

b) Võtame näiteks 50 arvu 1 ja 50 arvu 2 — siis nende kuupide summa
50·(1+8) = 450 jagub 3-ga, kuid nende ruutude summa 50·(1+4) = 250
ei jagu 3-ga.

Lahendus 2. Olgu vaadeldavad arvud a1, . . . , a100 .

a) Leiame nende arvude kuupide summa ja arvude endi summa vahe:

(a3

1
+ . . . + a3

100
)− (a1 + . . . + a100) =

= (a3

1
− a1) + . . . + (a3

100
− a100) =

= (a1 − 1) · a1 · (a1 + 1) + . . . + (a100 − 1) · a100 · (a100 + 1) .

Et mistahes kolmest järjestikusest arvust jagub üks kindlasti 3-ga, siis
jagub viimane avaldis 3-ga. Seega, kuna nende arvude kuupide summa
jagub 3-ga, siis peab ka arvude endi summa jaguma 3-ga.

b) Valime a1 = 1, a2 = 2 ja a3 = . . . = a100 = 3 — siis nende kuupide

summa 13 + 23 + 98 · 33 = 9 + 98 · 33 jagub 3-ga, aga ruutude summa
12 + 22 + 98 · 32 = 5 + 98 · 32 ei jagu 3-ga.

2. Vastus: esimene küsitletav valetab 2003, teine 1002 ja kolmas 0 päeval
aastas.

Et esimese küsitletava antud vastused on kõik üksteist välistavad, siis
sai ta tõtt rääkida ülimalt ühel päeval. Samas, kui ta valetanuks kõigil
päevadel, siis oleks tema 2004. päeval antud vastus tõene — vastuolu.
Seega räägib esimene küsitletav tõtt ühel päeval (aasta 2003. päeval)
ning valetab ülejäänud 2003 päeval aastas.
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Valetagu teine küsitletav n päeval aastas, siis tema esimesel n päeval
antud vastused on tõesed ja ülejäänud 2004 − n päeval antud vastused
on valed. Seega n = 2004 − n , kust n = 1002 (teine küsitletav valetab
aasta viimasel 1002 päeval).

Oletame nüüd, et kolmas küsitletav valetab n päeval aastas, kus n > 1.
Siis tema esimesel n − 1 päeval antud vastused on valed ja ülejäänud
vastused (alates n. päevast) on tõesed. Seega valetab ta tegelikult n− 1
päeval aastas — vastuolu. Samas, kui ta valetab 0 päeval aastas, siis
on kõik tema antud vastused tõesed ning vastuolu ei teki. Seega valetab
kolmas küsitletav 0 päeval aastas.

3. Vastus: ei.

Mistahes naturaalarvu k korral on arv 10k parajasti (k + 1)-kohaline.
Seega, kui nõutava omadusega naturaalarv n on olemas, siis n 6 9.
Teisalt aga

933 < 10 · 932 = 10 · (94)8 = 10 · 65618 < 10 · 70008 =

= 1025 · 78 = 1025 · 494 < 1025 · 504 = 1029 · 54 =

= 1029 · 625 .

Arv 1029 · 625 on 32-kohaline ning järelikult on iga naturaalarvu n 6 9
korral arv n33 ülimalt 32-kohaline.

O1 O2

P1 P2

A

B

c1 c2

Joonis 1

O1 O2

P2 P1

B

A
c1 c2

Joonis 2

4. Lahendus 1. Kolmnurgad AO1P1 ja AO2P2 on võrdhaarsed ja sama
alusnurgaga, järelikult on ka nende tipunurgad võrdsed. Seega

6 P1O1P2 = 6 P1O1A = 6 AO2P2 = 6 P1O2P2

(vt. jooniseid 1 ja 2, kus on näidatud punktide P1 ja P2 kaks võima-
likku paiknemist vastavalt sellele, kas nurk 6 O1P1O2 = 6 O1P2O2 on
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täisnurgast väiksem või suurem). Samuti

6 P1BP2 = 6 P1BA + 6 ABP2 =
1

2
6 P1O1A +

1

2
6 AO2P2 = 6 P1O2P2 .

Järelikult on lõigule P1P2 toetuvad nurgad 6 P1O1P2 , 6 P1O2P2 ja
6 P1BP2 võrdsed, mistõttu punktid O1 , O2 , P1 , P2 ja B paiknevad
ühel ringjoonel.

Lahendus 2. Et

6 O1P1A = 6 O1AP1 = 6 O2AP2 = 6 O2P2A ,

siis paiknevad punktid O1 , P1 , P2 ja O2 ühel ringjoonel. Teiselt poolt,
et

6 O1P1O2 + 6 O1BO2 = 6 O1AP1 + 6 O1AO2 = 180◦

(kui on tegemist joonisel 1 kujutatud juhuga) või

6 O1P1O2 + 6 O1BO2 = 6 180◦ − 6 O1P1A + 6 O1AO2 =

= 6 180◦ − 6 O1AO2 + 6 O1AO2 = 180◦

(kui on tegemist joonisel 2 kujutatud juhuga), siis paiknevad ka punktid
O1 , P1 , O2 ja B ühel ringjoonel. Need kaks ringjoont langevad kokku,
sest kumbki neist on kolmnurga O1P1O2 ümberringjoon.

Märkus. Ülesande väide kehtib tegelikult ka ilma eelduseta, et kummagi
ringjoone keskpunkt asub teisest ringjoonest väljaspool.

5. Vastus: Priit.

Olgu võistlusalade arv k . Et iga ala eest anti välja x+ y+ z punkti ning
kõigi alade peale kokku saadi 20 + 10 + 9 = 39 punkti, siis

k · (x + y + z) = 39 .

Siit on näha, et nii k kui ka x + y + z peavad olema arvu 39 jagajad,
kusjuures k > 2 (sest võisteldi vähemalt matemaatikas ja suusatamises)
ning x+y+z > 3+2+1 = 6. Et 39 = 3 ·13, siis on ainsaks võimaluseks,
et k = 3 ja x + y + z = 13.

Et Andrus vähemalt ühte ala (matemaatikat) ei võitnud ning kogus 20
punkti, siis peab olema 2x + y > 20, kust 3x > 21 ehk x > 7. Teisalt
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x 6 10, sest x + y + z = 13 ja y + z > 2 + 1 = 3. Kui oleks x = 10 või
x = 9, siis peaks olema vastavalt y = 2, z = 1 või y = 3, z = 1 ning
kummalgi juhul ei oleks Andrusel võimalik koguda kolme alaga täpselt
20 punkti. Kui oleks x = 7, siis peaks olema kas y = 5, z = 1 või
y = 4, z = 2 ning ka neil juhtudel ei oleks Andrusel võimalik koguda
kolme alaga täpselt 20 punkti. Seega peab olema x = 8 ning kas y = 4,
z = 1 või y = 3, z = 2. Neist juhtudest teine ei anna jällegi Andrusele
võimalust kolme alaga täpselt 20 punkti kogumiseks, esimesel juhul aga
on ainsaks võimaluseks 20 = 8 + 8 + 4, 10 = 8 + 1 + 1 ja 9 = 4 + 4 + 1.
Seega sai Priit teised kohad mõlemal ülejäänud alal peale matemaatika,
s.t. ka suusatamises.

Vanem rühm

1. Vastus: 12.

Olgu antud 13 arvu suurim ühistegur d ning olgu need arvud ise
a1d, a2d, . . . , a13d , kus a1, a2, . . . , a13 > 1. Siis

(a1 + a2 + . . . + a13) · d = 2004 .

Nii d kui ka a1 + a2 + . . . + a13 peavad olema arvu 2004 jagajad, kus-
juures a1 + a2 + . . . + a13 > 13. Et arvu 2004 esitus algarvude astmete
korrutisena on 2004 = 3 · 22 · 167, siis arvu 2004 vähim jagaja, mis ei ole
väiksem arvust 13, on 167, mis annab d = 3 · 22 = 12. See on ka ilmselt
võimalik, sest saame valida positiivsed täisarvud a1, a2, . . . , a13 nii, et
nende summa oleks 167.

2. Vastus: f(x) = 1 +
1

x
.

Võttes antud võrduses y = 1, saame iga x jaoks

f(x)f(1) = f(x) +
1

x
+ 1. (1)

Võttes ka x = 1, saame ruutvõrrandi f(1)2−f(1)−2 = 0, mille lahendid
on f(1) = −1 ja f(1) = 2. Seega f(1)− 1 6= 0 ning saame võrdusest (1)
avaldada

f(x) =
( 1

f(1)− 1

)

·

(

1 +
1

x

)

.
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Seega jäävad võimalused f(x) = −
1

2
·

(

1 +
1

x

)

ja f(x) = 1 +
1

x
, millest

teine rahuldab algset samasust, esimene aga ei rahulda nt. x = y =
1

2
korral.

3. Vastus: N = 2k , kus k on suvaline mittenegatiivne täisarv.

Paneme tähele, et arvu N iga jagaja d korral muudetakse parajasti d -ga

jaguvate numbritega lampide olekuid. Et selliseid lampe on
N

d
ja kokku

tehakse lampide olekute muutmisi N , siis muudetakse seejuures iga lambi
olekut täpselt d korda. Muuhulgas d = 1 korral muudetakse kõigi N

lambi olekud üks kord.

Et kogu protseduuri lõpus jääksid kõik lambid põlema, peab iga lambi
olekut muudetama paaritu arv kordi. Nagu eespool nägime, muudetakse
lambi m olekut jagaja 1 korral kindlasti üks kord ning lisaks arvu N

iga sellise jagaja d > 1 korral, mis on ka m jagaja, veel täpselt d korda.
Ilmselt on nõutav tingimus täidetud, kui arvu N kõik jagajad d > 1 on
paarisarvud, s.t. N = 2k , kus k > 0. Oletame nüüd, et arvul N leidub
1-st suuremaid paarituarvulisi jagajaid, ning olgu d sellistest jagajatest
vähim. Siis lambi d olekut muudetakse jagaja 1 korral üks kord, jagaja
d korral d korda ning arvu N kõigi ülejäänud jagajate korral ei muudeta
üldse, sest d nendega ei jagu. Kokku muudetakse lambi d olekut niisiis
paarisarv kordi ning protseduuri lõpus lamp d ei põle.

PA

C
B

Q

R

q

O

·

·

·

Joonis 3

4. Lahendus 1. Pöörame kolmnurka PQR päripäeva 90◦ võrra: olgu saadav
kolmnurk P ′Q′R′ . Kuna PQ ⊥ AC , QR ⊥ AB ning RP ⊥ BC (vt.
joonist 3), siis P ′Q′ ‖ AC , Q′R′ ‖ AB ning R′P ′ ‖ BC . Järelikult
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on kolmnurk Q′R′P ′ sarnane kolmnurgaga ABC . Et neil kolmnurkadel
on sama ümberringjoon, siis on kolmnurgad ABC ja Q′R′P ′ tegelikult
kongruentsed. Seejuures võivad need kolmnurgad kas kokku langeda või
olla pööratud 180◦ võrra ringjoone keskpunkti suhtes. Esimesel juhul
C = P ′ , teisel juhul aga on punktid C ja P ′ ringjoone sama diameetri
otspunktideks. Pöörates kolmnurga P ′Q′R′ tagasi kolmnurgaks PQR

saame mõlemal juhul, et 6 POC = 90◦ .

Lahendus 2. Et AC ja PQ on täisnurga all lõikuvad kõõlud, siis
_

PC +
_

AQ

2
= 90◦ . Analoogiliselt

_

AQ +
_

RB

2
= 90◦ ja

_

RB +
_

PC

2
= 90◦ .

Nendest võrdustest saame, et
_

PC =
_

AQ =
_

RB = 90◦ .

5. Vastus: n .

Lahendus 1. Kui värvida alguses n ruutu, mis asuvad ruudustiku peadia-
gonaalil, siis järgnevatel sammudel saame järk-järgult diagonaalide kaupa
värvida ka kõik ülejäänud ruudud. Seega piisab n ruudu värvimisest.

Tõestame, et n−1 ruudu värvimisest ei piisa. Tähistagu P kõigi ruudus-
tikul värvitud alade ümbermõõtude summat. Kui värvitud ruute on n−1,
siis kehtib võrratus P 6 4(n−1). Igal uuel värvitud ruudul on vähemalt
kaks värvitud naabrit ning servad, mis neid uuest ruudust eraldavad, jää-
vad nüüd rajajoone asemel värvitud ala sisemusse. Rajajoonele lisandub
aga ülimalt kaks serva, mis vastavad uue ruudu värvimata naabritele (või
ruudustiku välisäärele). Seega saab värvitud alade ümbermõõtude sum-
ma P iga uue ruudu värvimisel ainult kas väheneda või jääda samaks.
Hetkeks, mil kõik ruudud on värvitud, peaks aga olema P = 4n .

Lahendus 2. Samuti nagu esimeses lahenduses veendume kõigepealt, et
n ruudu värvimisest piisab. Järgnevalt näitame, et alguses värvitavate
ruutude arv ei saa olla väiksem kui n .

Nimetame mingi rea või veeru väärtuseks arvu r − 1, kus r on selle
rea või veeru järjestikustest rohelistest ruutudest moodustuvate “saar-
te” arv. Muuhulgas on siis rida või veerg, kus ükski ruut ei ole roheline,
väärtusega −1, ning ainult rohelistest ruutudest koosnev rida või veerg
on väärtusega 0. Seisu väärtuseks nimetame kõigi ridade ja veergude
väärtuste summat. Kui alguses on rohelisi ruute m , siis vastava seisu
väärtus saab olla ülimalt 2m − 2n , sest iga roheline ruut paikneb para-
jasti ühes reas ja ühes veerus ning rea ja veeru väärtus on alati väiksem
kui roheliste ruutude arv selles reas või veerus. Näitame, et ühegi käigu
tulemusel seisu väärtus kasvada ei saa. Tõepoolest, kui roheliseks värvi-
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takse ruut, mille kummaski sihis võetud naaberruutudest vähemalt üks
on juba roheline, on see ilmne, sest ühegi rea ega veeru väärtus ei kasva.
Kui aga roheliseks värvitakse ruut, mille mingis sihis võetud naaberruu-
tudest kumbki pole roheline, siis selle rea/veeru väärtus kasvab 1 võrra,
ristuva veeru/rea väärtus aga samas kahaneb 1 võrra, sest selles sihis
võetud naaberruudud peavad siis mõlemad juba olema rohelised. Kuna
olukorras, kus kõik ruudud on rohelised, on seisu väärtus 0, saame võr-
ratuse 2(m− n) = 2m− 2n > 0, millest m > n .
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Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

22. veebruaril 2004. a.

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

1. (Ago-Erik Riet) Järgnevalt esitame hindamisskeemid kahe enamlevi-
nud lahendusviisi jaoks eraldi. Iga osaline lahendus sai punkte ainult
ühe skeemi järgi, kusjuures selle skeemi piires märgitud osade eest an-
tud punktid summeeriti.

Lahendus 3-ga jagamisel tekkivate jääkide uurimise kaudu:

a) osa kokku: 4 p.

Sealhulgas:

• tähelepanek, et kui arvu kuup jagub 3-ga, siis arv ise jagub
3-ga: 1 p.

• tähelepanek, et kui arvu kuup annab 3-ga jagades jäägi 1
või 2, siis arv ise annab 3-ga jagades samuti vastavalt jäägi 1
või 2: 2 p.

• järeldus arvude summa kohta ehk a) osa lahenduse lõpule
viimine: 1 p.

b) osa: 3 p.

Lahendus arvude ja nende kuupide vahede summa kaudu:

a) osa kokku: 4 p.

Sealhulgas:

• arvu kuubi ja arvu enda vahe esitamine kujul a(a−1)(a+1): 1 p.

• järeldus, et arvude summa jagub kolmega parajasti siis, kui
nende arvude kuupide summa jagub kolmega: 2 p.

• lõppjärelduse tegemine: 1 p.

b) osa: 3 p.

Kui b) osas kontranäide puudus, ent oli kirjas mingi oluline tähelepa-

nek jääkide kohta, (näiteks, et (3a + 1)3 + (3b + 2)3 jagub 3-ga, aga
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(3a + 1)2 + (3b + 2)2 ei jagu, siis sai b) osa eest 1 punkti.

Kuupide summa valemi kahe kuubi korral rakendamise eest punkte ei
antud. Idee eest grupeerida liidetavaid, nii et iga grupi arvude summa
jaguks 3-ga, anti punkt ainult juhul, kui oli vaadeldud gruppi kujul
(3a + 1, 3b + 1, 3c + 1) või (3a + 2, 3b + 2, 3c + 2).

Üldiselt osutus see ülesanne lahendajaile palju raskemaks kui žürii os-
kas arvata. Üllatav oli, kui vähe osati kasutada kontranäite toomist.
Samuti ei saadud sageli aru jaguvuse lihtsatest omadustest (näiteks

leiti arv 183 ja väideti, et see ei jagu 3-ga).

2. (Indrek Zolk) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti. Iga osa piires on loetletud tüüpiliste mittetäielike lahen-
duste eest antud punktid.

Arutlus esimese küsitletava kohta: 2 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• selgitamata, miks ei sobi olukord, kus küsitletav kõigil päe-
vadel valetas: 1 p.

Arutlus teise küsitletava kohta: 3 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• saadud mõni oluline vastuolu, nt. näidatud, et küsitletav ei
saanud 2004. päeval tõtt rääkida ega 1. päeval valetada: 1 p.

• tõestuskäigus mõni väiksem puudujääk 2 p.

Arutlus kolmanda küsitletava kohta: 2 p.

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest:

• saadud mõni oluline tulemus, nt. selgitatud, miks elanik pidi
2004. päeval tõtt rääkima: 1 p.

Ainult kõigi õigete vastuste eest koos selgitustega, miks need vastused
sobivad (aga ilma põhjenduseta, miks rohkem võimalusi pole) anti 2
punkti. Ainult kõigi õigete vastuste eest ilma selgitusteta anti 1 punkt.

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

On ainult tähelepanek, et 1033 on 34-kohaline: 1 p.

On lisaks idee võrrelda arve 933 ja 1032: 2 p.

Muidu õige lahenduse lõpuosas on tehtud ümmardamine all-
poole: 4 p.

2



Muidu õige lahendus, kuid mõned olulised selgitused puuduvad: 5 p.

Täielik lahendus: 7 p.

Paljud lahendajad püüdsid 933 välja arvutada. Kuna üheski töös pol-
nud see arvutus tehtud ilma vigadeta, siis need lahendused said kuni
2 punkti.

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

Tähelepanek, et lõigud O1A, O1B ja O1P1 on ringjoone c1

raadiused ning seega võrdsed (või analoogiline väide teise ring-
joone vastavate lõikude jaoks): 1 p.

Selgitus, miks kolmnurgad O1P1A ning O2P2A on sarnased: 1 p.

Järeldus, et O1O2P1P2 on kõõlnelinurk: 1 p.

Idee tõestada, et nendest viiest punktist moodustatud kaks ne-
linurka on kõõlnelinurgad: 1 p.

Selgitus, miks kolmnurgad AO1O2 ja BO1O2 on sarnased: 1 p.

Järeldus, et O1O2P1P2B on kõõlviisnurk: 1 p.

Selgitus, et väide kehtib nii juhul, kui 6 O1AO2 on teravnurk,
kui ka juhul, kui ta on nürinurk: 1 p.

Paljud lahendajad üritasid leida tekkiva ringjoone keskpunkti ning näi-
data, et kõik viis punkti paiknevad keskpunktist võrdsel kaugusel. Sel-
leks joonestati viisnurga külgedele keskristsirged ning veenduti, et nad
lõikuvad joonisel ühes punktis. Paraku on selles ülesandes ringjoo-
ne keskpunkti raske muude objektidega seostada, see õnnestus mingil
määral vaid ühel lahendajal.

Punkte said lahendused, kus oli leitud võrdseid külgi ning nurki ja
kasutatud ringjoone samale kaarele toetuvate piirdenurkade võrdsust.

5. (Uve Nummert) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Näitamine, et võisteldi 3 alal, koos põhjendusega: 2 p.

Sobivate x, y ja z väärtuste leidmine ja lahenduse lõpuleviimi-
ne: 5 p.

Paljud lahendajad kasutasid arutluses põhjendamata väiteid stiilis ku-
na Andrus sai teistest nii palju rohkem punkte, siis pidi ta ülejäänud 2
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ala kindlasti võitma — sellised lahendused ei saanud reeglina kokku üle
4 punkti. Sihile viinuks siin tähelepanek, et Andrus sai rohkem punkte
kui Jaak ja Priit kokku, kuid seda oli välja toodud vaid paaris töös ja
ka neis puudus korralik selgitus, miks sellest ikkagi järeldub, et Andrus
pidi saama 2 alavõitu. Lahendused, kus eeldati, et peale matemaatika
ja suusatamise rohkem võistlusalasid ei olnud, said 0 punkti.

Vanem rühm

1. (Avo Muromägi) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

Põhjendus, miks 2004 jagub antud arvude suurima ühisteguri-
ga: 2 p.

Arvu 2004 esitamine algtegurite korrutisena: 1 p.

Põhjendus, miks suurim ühistegur ei saa olla 167 ega suurem: 2 p.

Selgitus, et arvude suurim ühistegur saab olla 12: 2 p.

Ainult õige vastuse eest ilma lahenduseta anti 1 punkt.

Kui oli leitud, et suurim võimalik ühistegur on 12, aga ei olnud mär-
gitud, et saame valida 13 arvu nii, et nende summa on 167, siis sai
lahendus viimase osa eest 1 punkti.

2. (Härmel Nestra) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punk-
tid summeeriti.

Asendus y = 1 koos lihtsustamisega: 1 p.

Asendus y = x = 1 koos lihtsustamisega ruutvõrrandiks: 1 p.

Saadud ruutvõrrandi lahendamine: 1 p.

Otsitava f(x) avaldamine x ja f(1) kaudu: 1 p.

Kahe potentsiaalse lahendi leidmine: 1 p.

Võõrlahendi elimineerimine: 1 p.

Kontroll, et f(x) = 1 +
1

x
rahuldab tingimusi: 1 p.

Ainult õige vastus ilma sobivuse kontrollita punkte ei andnud.

Ülesanne osutus lahendajaile üllatavalt raskeks, hoolimata sellest, et
ka eelmisel lahtisel võistlusel oli üheks ülesandeks funktsionaalvõrrand.
Väga paljud õpilased vaatlesid ainult konkreetseid koolis õpitud funkt-
sioone. Sellised tööd said enamasti 1 punkti (sest enamasti oli neis
leitud õige vastus ning oli ka näha, et see tõepoolest sobib).
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3. (Oleg Košik) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tähelepanek, et iga jagaja d korral läbitakse täpselt d ringi: 1 p.

Tähelepanek, et d = 1 korral iga lambi olek muutub üks kord: 1 p.

Põhjendus, miks N = 2k sobib: 2 p.

Tõestus, et muud N väärtused ei sobi: 3 p.

4. (Jan Villemson) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

On tõestatud ainult kolmnurkade ABC ja QRP sarnasus: 2 p.

Muidu õige lahendus tugines ebatäpsele väitele “ristuvate haa-
radega nurgad on alati võrdsed”, ning kahest võimalikust pildist
oli uuritud ainult ühte: 4 p.

Muidu õige lahendus tugines ebatäpsele väitele “ristuvate haa-
radega nurgad on alati võrdsed”, oli uuritud mõlemat võima-
likku pilti: 5 p.

Õige lahendus, kuid kahest võimalikust pildist oli uuritud ai-
nult ühte: 6 p.

Täielik lahendus: 7 p.

5. (Reimo Palm) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

Tõestus või selge viide, et n ruudu sobiva värvimise korral saab
edasi kogu ruudustiku värvida: 1 p.

Põhjendus, et vähem kui n ruudu värvimisest ei piisa: 6 p.

Igasuguseid kaalutlusi “optimaalsuse” ja “kasulikkuse” kohta hinnati 0
punktiga, kui polnud esile toodud konkreetseid väiteid ülesande lahen-
duse suunas.

Enamik lahendajaid sai 1 punkti n ruudu sobiva värvimise näitamise
eest. Lahenduse teise osa eest sai makismaalselt anda 2 punkti. Neid,
kellele tuli mõttesse vaadelda mingitki invarianti, oli kõigi lahendajate
peale üksainus.
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