
Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Paberile kirjutatakse järjest naturaalarvud 1 kuni n. Seejärel kustutatakse
kõik 4-ga ja 9-ga lõppevad arvud ning allesjäänute vahele kirjutatakse va-
heldumisi märgid − ja +. Viimaks lisatakse iga märgi − järele avav sulg
ja avaldise lõppu vastaval arvul sulgevaid sulge:

1 − (2 + 3 − (5 + 6 − (7 + 8 − (10 + . . . )))) .

Leia kõik arvud n, mille korral selle avaldise väärtus on 13.

2. Talumees Ants pani aasta lõpus tähele, et aastaga sündis tema karjas va-
sikaid täpselt niisama palju kui kahel eelneval aastal kokku, põrsaid aga
koguni ühe võrra rohkem kui kahel eelneval aastal kokku. Ants lubas, et
sama seaduspärasuse jätkudes sünnib tema karjas mingil aastal vähemalt
kaks korda rohkem põrsaid kui vasikaid, kuigi seni on sellest eesmärgist
alati natuke puudu jäänud. Kas Antsu lubadus võib tõeks saada?

3. Rööpkülikus ABCD on M külje AB keskpunkt ja N nurga ABC poolitaja
lõikepunkt küljega CD. Tõesta, et lõigud CM ja BN on risti parajasti siis,
kui sirge AN on nurga DAB poolitaja.

4. Kas leidub naturaalarv, mille k-nda astme numbrite summa on k, kui

a) k = 2004;

b) k = 2006?

5. Kas on võimalik kirjutada 9 × 9 ruudustiku igasse ruutu
üks numbritest 1 kuni 9 nii, et kattes ükskõik millisel viisil
üheksa ruutu joonisel näidatud kujundiga, on kõigis kaetud
ruutudes erinevad numbrid?



Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.

Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.

Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Linn koosneb kahes ristuvas sihis tänavatest, mis moodustavad ruudusti-
ku ruutude küljepikkusega 1. Autovõidusõidu korraldamiseks tuleb maha
märkida ringrada, mis kulgeb mööda linna tänavaid, ei läbi ühtegi ristmik-
ku korduvalt ja pöördub täisnurga võrra igal läbitaval ristmikul. Leia kõik
naturaalarvud, mis saavad olla niisuguse ringraja pikkuseks.

2. Järeleaitamistunnis kirjutab õpetaja tahvlile täisarvuliste kordajatega ruut-
võrrandi x2 + p1x + q1 = 0 ning Juku leiab selle lahendid. Kui lahendid
ei ole mõlemad täisarvud, siis võib Juku koju minna. Kui aga mõlemad
lahendid on täisarvud, siis kirjutab õpetaja uue võrrandi x2 +p2x+ q2 = 0,
võttes kordajateks p2 ja q2 eelmise võrrandi lahendid mingis järjekorras,
ning tund jätkub kirjeldatud moel. Milliste esialgsete täisarvude p1 ja q1

korral saab õpetaja Jukut lõpmata kaua järeleaitamistunnis hoida?

3. Teravnurkse kolmnurga ABC külgedel BC , CA ja AB on valitud vastavalt
punktid A1 , B1 ja C1 . On teada, et ABA1B1 , BCB1C1 ja CAC1A1 on
kõõlnelinurgad. Tõesta, et nende nelinurkade ümberringjoonte keskpunktid
asuvad kolmnurga ABC külgedel.

4. Martin mõtles välja järgmise algoritmi. Antud on kaks taandumatut murdu
s1

t1
ja

s2

t2
, mille lugejad ja nimetajad on positiivsed täisarvud. Jagame ar-

vud s1 ja s2 nende suurima ühisteguriga c, saades vastavalt arvud a1 ja a2 .
Analoogiliselt jagame arvud t1 ja t2 nende arvude suurima ühisteguriga d,

saades vastavalt b1 ja b2 . Seejärel moodustame murru
a1b2 + a2b1

t1b2

, taan-

dame selle ning suurendame tulemuse lugejat c korda. Martin väidab, et
see algoritm leiab alati esialgsete murdude summa taandumatu murruna.
Kas tal on õigus?

5. Tahvlile on kirjutatud m ühesugust positiivset täisarvu n. Kaks mängijat,
A ja B , mängivad järgmist mängu. Käigul olev mängija valib tahvlil olevate
arvude seast ühe nullist erineva arvu. Kui valitud arv on vähim positiivne
arv tahvlil, siis kirjutab mängija selle arvu asemele ühe võrra väiksema arvu,
vastasel korral aga kirjutab tema asemele vähima tahvlil oleva positiivse ar-
vu. Võidab see, kelle käigu järel jäävad tahvlile ainult nullid. Käike tehakse
kordamööda, alustab A. Kumb võidab parima mängustrateegia korral?



Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Lahendused ja vastused

Noorem rühm

1. Vastus: 11, 65 ja 72.

Avame sulud ja rühmitame liikmed neljakaupa:

1 − (2 + 3 − (5 + 6 − (7 + 8 − (10 + . . . )))) =

= (1 − 2 − 3 + 5) + (6 − 7 − 8 + 10) + . . .

Tulemuse k-nda neliku väärtus on

(5k − 4) − (5k − 3) − (5k − 2) + 5k = 1.

Leiame ülesandes antud avaldise väärtuse S olenevalt sellest, millisel kujul
esitub arv n.

a) Kui n = 5m − 4, siis S = (m − 1) · 1 + (5m − 4) = 6m − 5 = 13, kust
m = 3 ja n = 11.

b) Kui n = 5m−3, siis S = (m−1)·1+(5m−4)−(5m−3) = m−2 = 13,
kust m = 15 ja n = 72.

c) Kui n = 5m−2, siis S = (m−1) ·1+(5m−4)− (5m−3)− (5m−2) =
= −4m = 13, mis ei ole võimalik.

d) Kui n = 5m − 1, siis arv n kustutatakse, sest ta lõpeb 4-ga või 9-ga,
ülesanne taandub eelmisele vaadeldud juhule, mis lahendeid ei anna.

e) Kui n = 5m, siis S = m · 1 = m = 13, kust n = 65.

2. Vastus: ei.

Olgu Fn ja Gn vastavalt n-ndal aastal sündinud vasikate arv ja põrsas-
te arv. Tõestame, et kui Antsu lubadus jäi täitmata aastale n eelnevatel
aastatel, siis jääb see täitmata ka aastal n. Ülesandes nimetatud seaduspä-
rasuse põhjal Fn = Fn−1 + Fn−2 ja Gn = Gn−1 + Gn−2 + 1. Kui eelnevatel
aastatel ei sündinud põrsaid kaks korda rohkem kui vasikaid, siis kehtivad
võrratused Gn−1 6 2Fn−1 − 1 ja Gn−2 6 2Fn−2 − 1. Järelikult

Gn = Gn−1 + Gn−2 + 1 6 2Fn−1 − 1 + 2Fn−2 − 1 + 1 =

= 2(Fn−1 + Fn−2) − 1 = 2Fn − 1
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Joonis 1

ehk Gn 6 2Fn − 1, st ka n-ndal aastal ei sünni põrsaid kaks korda rohkem
kui vasikaid. Et Ants on pidanud talu rohkem kui kaks aastat ja seni pole
tema lubadus ühelgi aastal tõeks saanud, siis matemaatilise induktsiooni
printsiibi põhjal saame, et Antsu lubadus ei täitu ka ühelgi järgneval aastal.

3. Kolmnurk CNB on võrdhaarne, sest ∠CNB = ∠MBN = ∠CBN (joo-
nis 1). Seega |NC| = |BC|.

Eeldame esmalt, et CM ja BN on risti. Et sirge BN on kolmnurgale BMC

nii nurgapoolitajaks kui ka kõrguseks, siis on kolmnurk BMC võrdhaar-
ne ja |BM | = |BC|. Järelikult |BM | = |CN |, mistõttu N on külje CD

keskpunkt ja MN on lõik, mis ühendab rööpküliku külgede keskpunkte.
Siis aga |AM | = |DN | = |NC| ja |AD| = |MN | = |BC|. Seega on neli-
nurga AMND küljed võrdsed ehk nelinurk on romb. Rombi diagonaal AN

poolitab aga nurga DAM .

Eeldame nüüd, et sirge AN poolitab nurga DAB . Siis ∠DNA = ∠BAN =
= ∠DAN , millest |DN | = |DA|. Teiselt poolt |DA| = |CB| = |NC|. Seega
on N külje CD keskpunkt. Et M on külje AB keskpunkt, siis on nelinurk
MBCN romb, selle diagonaalid CM ja BN on aga risti.

4. Vastus: a) ei; b) ei.

a) Oletame, et selline arv a leidub. Et arvu a2004 numbrite summa jagub

3-ga, siis a2004 jagub 3-ga ja seega ka a jagub 3-ga. Siis aga a2004 jagub
kindlasti 9-ga, mistõttu arvu a2004 numbrite summa jagub 9-ga. Et 2004
ei jagu 9-ga, siis arvu a2004 numbrite summa ei võrdu 2004-ga, mis on
vastuolus ülesande tingimusega. Järelikult niisugust arvu ei leidu.

b) Oletame, et selline arv a leidub. Et naturaalarv ja tema numbrite summa

annavad 3-ga jagades alati sama jäägi, siis arv a2006 annab 3-ga jagades
sama jäägi nagu arv 2006 ehk jäägi 2. Teiselt poolt on arv a2006 = (a1003)2

täisruut, kuid ükski täisruut ei saa anda 3-ga jagamisel jääki 2: arvude 3k

ruudud annavad jäägi 0, arvude 3k + 1 ja 3k + 2 ruudud aga jäägi 1.

5. Vastus: ei.
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Lahendus 1. Eeldame, et numbrid saab sellisel viisil ruutudesse kirjutada.
Paigutame kujundi ruudustiku keskmise ruudu kohale. Üldisust kitsenda-
mata võime eeldada, et numbrid on ruutudesse kirjutatud nii, nagu jooni-
sel 2 vasakul. Seejärel paigutame kujundi nii, nagu joonisel 2 keskel. Kahes
ülemises vasakpoolses vabas ruudus ei tohi asuda 6 ega 7, sest siis te-
kiks viiest numbrist koosnev veerg, kus esineks kaks võrdset numbrit; seda
veergu ei saa enam kujundiga katta. Järelikult peavad nimetatud vabades
ruutudes asuma 8 ja 9 (mingis järjekorras). Nüüd paigutame kujundi nii,
nagu joonisel 2 paremal. Näeme, et kujund katab kindlasti kaks numbrit 8,
vastuolu. Seega pole ülesandes kirjeldatud nummerdamine võimalik.

1 2 3 4 5
6
7

8
9

1 2 3 4 5
6
7

8
9

1 2 3 4 5
6
7

8
9

8, 9

8, 9

Joonis 2

Lahendus 2. Paigutame kujundi ruudustiku keskmise ruudu kohale ning
eeldame, et numbrid asuvad ruutudes nii, nagu joonisel 3 vasakul. Uurime,
milline number peab asuma keskmises ruudus, mis joonisel on värvitud
halliks. Nihutades kujundi ühe ruudu võrra vasakule, näeme, et keskmises
ruudus ei saa olla 1, 2, 3 ega 4, sest muidu kataks kujund kaks võrdse
numbriga ruutu. Nihutades kujundi ühe ruudu võrra paremale, saame, et
keskmises ruudus ei tohi olla ka 5. Nihutades kujundi ühe ruudu võrra
allapoole, näeme, et keskmises ruudus ei tohi olla 6, 7, 8 ega 9. Järelikult
pole nõutav nummerdamine võimalik.

1 2 3 4 5
6
7

8
9

1 2 3 4 5
6
7

8
9

1 2 3 4 5
6
7

8
9

1 2 3 4 5
6
7

8
9

Joonis 3

Märkus. Lahendusest 2 järeldub, et ruute ei saa vajalikul viisil nummerdada
isegi siis, kui keelata katva kujundi pööramine.

Vanem rühm

1. Vastus: kõik 4-ga jaguvad arvud, välja arvatud 8.
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Joonis 4 Joonis 5

Paigutame mingile ristmikule koordinaatteljestiku alguspunkti ja suuna-
me teljed tänavate sihis. Ringraja kahest järjestikusest teelõigust peab üks
kindlasti kulgema x-telje sihis ja teine y-telje sihis; esimesel juhul muutub
vastupidiseks parajasti rajapunkti x-koordinaadi paarsus, teisel juhul aga
y-koordinaadi paarsus. Liikudes mööda ringrada, muudavad x- ja y-koor-
dinaat oma paarsust vaheldumisi ning lähtepunkti koordinaatidega samad
paarsused saabuvad parajasti iga neljanda teelõigu järel. Seega peab ring-
raja teelõikude arv jaguma 4-ga.

Tingimustele vastav rada pikkusega 4 leidub, selleks sobib ühte kvarta-
lit ümbritsev ühikruudu kontuur. Rada pikkusega 8 ei leidu. Tõepoolest,
niisugune rada sisaldaks neli x-telje ja neli y-telje suunalist lõiku, mistõt-
tu rajapunkti kumbki koordinaat saab varieeruda ülimalt amplituudiga 2.
Seega mahuks kogu ringrada alale suurusega 2× 2. Lihtne on veenduda, et
rada ei saa sisaldada selle ala neljast nurgatipust vähemalt kolme, kuid siis
jääb võimalikke pöördekohti alles vähem kui 8.

Kõik muud 4-ga jaguvad arvud sobivad ringraja pikkuseks. Joonisel 4 on
kujutatud rada pikkusega 12, seda saame pikendada suvaline arv kordi 4
ühiku võrra joonisel 5 kujutatud operatsiooniga.

2. Vastus: kas p1 on suvaline täisarv ja q1 = 0 või p1 = 1 ja q1 = −2.

Lahendus 1. Kui q1 = 0, siis on tegemist võrrandiga x2 + p1x = 0, mille
lahendid on −p1 ja 0. Õpetaja võib kirjutada tahvlile võrrandi x2

−p1x = 0,
mille lahendid on p1 ja 0, seejärel uuesti x2 + p1x = 0 jne. Seega kõik
arvupaarid kujul (p1, 0) rahuldavad ülesande tingimusi.

Kui q1 = −1, siis peab võrrandi lahendite korrutis olema −1 ning lahendid
ise on −1 ja 1. Et aga võrranditel x2

− x + 1 = 0 ja x2 + x − 1 = 0
täisarvulised lahendid puuduvad, siis see juht sobivaid arvupaare ei anna.

Kui q1 = −2, siis peab võrrandi lahendite korrutis olema −2 ning lahendid
on kas 2 ja −1 või 1 ja −2. Esimesel juhul on õpetajal valida edasi võrran-
dite x2 + 2x − 1 = 0 ja x2

− x + 2 = 0 vahel, kummalgi pole täisarvulisi
lahendeid. Teisel juhul saab ta kirjutada võrrandi x2 + x − 2 = 0, mille
lahendid on jälle 1 ja −2, siis uuesti sama võrrandi jne. Et siin Viète’i
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valemite põhjal p1 = −(1 + (−2)) = 1, siis rahuldab ülesande tingimusi
arvupaar (1,−2).

Olgu nüüd q1 suvaline täisarv, mis pole 0, −1 ega −2. Kui x1 ja x2 on
võrrandi x2+p1x+q1 = 0 lahendid, siis Viète’i valemite järgi x1+x2 = −p1 ,
x1x2 = q1 ning

x2

1
+ x2

2
= (x1 + x2)

2
− 2x1x2 = p2

1
− 2q1 < p2

1
+ q2

1
.

Seega kahaneb võrrandi kordajate ruutude summa alati, kui vabaliige jääb
lõigust [−2; 0] väljapoole. Ruutude summa mittenegatiivsuse tõttu peab
lõpliku arvu sammude järel saabuma üks kahest olukorrast: kas võrrandi
lahendid ei ole täisarvud või vabaliige kuulub lõiku [−2; 0]. Teine juht on

võimatu, sest iga võrrand x2 +px+q = 0 määrab alati üheselt talle eelneva
võrrandi x2

− (p+ q)x+ pq = 0, seetõttu saavad eelnevas leitud arvupaarid
(p1, 0) ja (1,−2) tekkida ainult võrranditest, mille vabaliige on vastavalt 0
või −2. Järelikult sobivaid arvupaare rohkem pole.

Lahendus 2. Juhul q1 = 0 leiame arvupaarid (p1, 0) samamoodi nagu esi-
meses lahenduses.

Olgu q1 6= 0. Ruutvõrrandi lahendite korrutis võrdub vabaliikmega, seega
jäävad kõigi järgnevate ruutvõrrandite vabaliikmed absoluutväärtuselt tõ-
kestatuks arvuga |q1|. Siis aga peavad mingil kahel sammul tekkima samade
kordajatega võrrandid, sest erinevaid täisarvuliste kordajatega ruutvõrran-
deid, mille lahendite korrutise absoluutväärtus ei ületa arvu |q1|, on lõplik
hulk. Et iga ruutvõrrand määrab üheselt talle eelneva võrrandi, siis leidub
samm, millel tekib uuesti esialgne võrrand x2 + p1x + q1 = 0. Järelikult
peavad kõigi ruutvõrrandite vabaliikmed olema absoluutväärtuselt võrdsed.
See on võimalik ainult siis, kui iga võrrandi lahendite absoluutväärtused on
1 ja |q1|. Samuti järeldub siit, et |p1| = 1.

Vaatleme juhtu, kus esialgse võrrandi lahendid on 1 ja q1 . Kui p1 = 1, siis
Viète’i valemitest 1+q1 = −1 ehk q1 = −2 ning võrrand on x2 +x−2 = 0.
Selle lahendite 1 ja −2 abil võime saada uuesti sama võrrandi. Seega arvu-
paar (1,−2) vastab ülesande tingimustele. Kui aga p1 = −1, siis 1+ q1 = 1
ehk q1 = 0, mis pole käesoleval juhul võimalik.

Vaatleme nüüd juhtu, kus esialgse võrrandi lahendid on −1 ja −q1 . Kui
p1 = 1, siis −1−q1 = −1 ehk q1 = 0. Kui p1 = −1, siis saame −1−q1 = 1,
q1 = −2 ja võrrand on x2

− x − 2 = 0. Selle lahendite −1 ja 2 järgi
moodustatud võrranditel x2

−x + 2 = 0 ja x2 + 2x− 1 = 0 aga täisarvulisi
lahendeid ei ole.

3. Et BCB1C1 on kõõlnelinurk (joonis 6), siis ∠BB1C = ∠BC1C . Märgime
selle nurga suuruse tähega α. Analoogiliselt olgu ∠CC1A = ∠CA1A = β

ja ∠AA1B = ∠AB1B = γ . Vaadeldes kõrvunurki tippudega punktides A1 ,
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A

B CA1

B1

C1

Joonis 6

B1 ja C1 , koostame võrrandisüsteemi











β + γ = 180◦

γ + α = 180◦

α + β = 180◦.

Liidame võrrandid ja jagame tulemust 2-ga, saame α + β + γ = 270◦.
Selle abil leiame α = β = γ = 90◦ . Piirdenurk suurusega 90◦ toetub
diameetrile, seega on kolmnurga küljed BC , CA ja AB vastavate ringjoonte
diameetriteks ja järelikult läbivad nende ringjoonte keskpunkte.

4. Vastus: jah.

Et

c · (a1b2 + a2b1)

t1b2

=

c ·

(

s1

c
·

t2

d
+

s2

c
·

t1

d

)

t1 ·
t2

d

=
s1t2 + s2t1

t1t2
=

s1

t1
+

s2

t2
,

siis on saadav murd õige väärtusega. Veendume, et ta on ka taandatud.
Selleks piisab näidata, et arvud c ja t1b2 on ühistegurita.

Oletame, et leidub mingi algarv p, millega jaguvad nii c kui ka t1b2 . Et
c on arvude s1 ja s2 suurim ühistegur, siis ka arvud s1 ja s2 jaguvad

p-ga. Järelikult arvud t1 ja t2 ei jagu p-ga, sest murrud
s1

t1
ja

s2

t2
on

taandumatud, seega ei jagu p-ga ka nende korrutis t1t2 . Ammugi siis ei

jagu p-ga arv t1b2 = t1 ·
t2

d
, vastuolu.
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5. Vastus: A, kui m × n on paaritu; B , kui m × n on paaris.

Kui tahvlil olevate arvude arv m on paaris, siis võidab mängija B . Ta võib
jagada kõik arvud paarideks ja kui A muudab mingit arvu, siis B muu-
dab sama paari teist arvu. Pärast B iga käiku on igas paaris mõlemad
arvud võrdsed, sest mängija A valitud arvust saab pärast A käiku vähim
positiivne arv tahvlil, pärast B käiku muutub arvu paariline temaga võrd-
seks. Seega võib olukord, kus kõik arvud on nullid, saabuda ainult pärast
B käiku.

Olgu nüüd m paaritu ja n paaris. Kui ükski arv pole veel muutunud nulliks,
siis võib B pärast oma käike saavutada seisu, kus vähim positiivne arv on
paarisarv, vähimaid arve on üldse paaritu arv tükki ja ülejäänud arve on iga
väärtuse kohta paarisarv. Tõepoolest, kui A muudab tahvlil olevat vähimat
positiivset arvu, siis muudab B sama arvu veelkord. Kui aga A muudab
mõnda suuremat arvu, siis muudab B teist sellega võrdset arvu. Nii kestab
see seni, kuni üks arvudest kahaneb nulliks, see võib juhtuda ainult pärast
B käiku. Seejärel saab B jagada ülejäänud positiivsed arvud paarideks ja
võita eelmises lõigus kirjeldatud strateegiaga.

Olgu lõpuks m ja n paaritud. Sel juhul on A-l pärast oma avakäiku eelmise
lõigu alguses kirjeldatud võiduseis, otsitava tegutsemisstrateegia leidmiseks
tuleb eelnevas A ja B osad vahetada.
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Matemaatika lahtine võistlus

1. oktoober 2005

Hindamisskeemid ja kommentaarid

Noorem rühm

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

• Leitud kõik lahendid; kõik seaduspärasused, millest järeldub, et
rohkem lahendeid ei ole, on sõnastatud, kuid põhjendamata: 6 p

• Leitud kõik lahendid, kuid kasutatud seaduspärasused on kir-
jeldatud ebaselgelt: 5 p

• Leitud lahend n = 11 ja kirjeldatud kõik seaduspärasused, mis
võimaldaksid leida ülejäänud lahendid ja näidata, et neid roh-
kem pole; lahendus lõpule viimata: 4 p

• Leitud lahendid n = 65 ja n = 72 ning tehtud osaline analüüs
(nt selgitatud, miks lahendeid kujul n = 5k ja n = 5k − 3
rohkem pole): 3 p

• Leitud lahend n = 11 ja tehtud osaline analüüs (nt selgitatud,
miks lahendeid kujul n = 5k − 4 ja n = 5k − 2 rohkem pole): 3 p

• Leitud lahend n = 11 ja üritatud olukorda analüüsida (nt leitud
seaduspärasus, mis näitab, et lahendeid kujul n = 5k−4 rohkem
pole): 2 p

• Leitud lahend n = 11 või esitatud arutlus, millest arvutusvea
kõrvaldamisel lahendi n = 11 kätte saaks; analüüs puudub: 1 p

Ükski lahendaja polnud leitud seaduspärasusi formaalselt põhjendanud,
seetõttu ei saanud ka keegi täispunkte. Enamik lahendajaid vaatas vaid
juhte, kus viimasele avavale sulule järgneb 2 liidetavat (st. n = 5k − 4
või n = 5k − 2) – sellised lahendused said 1–3 punkti olenevalt analüüsi
põhjalikkusest.

2. (Härmel Nestra) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

• Põrsaste ja vasikate sündi kirjeldavate seaduspärasuste kirjapa-
nek muutujate abil mingi aasta jaoks: 1 p

• Sündinud põrsaste ja vasikate arvude vaheliste rangete võrra-
tuste väljakirjutamine vaadeldavale aastale eelneva kahe aasta
jaoks: 1 p
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• Rangete võrratuste asendamine mitterangetega, kasutades täis-
arvulisust: 1 p

• Võrratuste liitmine, nii et tulemuseks on sama võrratus vaadel-
dava aasta jaoks: 3 p

• Induktiivne üldistus: 1 p

Ülesande sisuks oli võrratuste liitmine ja matemaatiline induktsioon, mõ-
lemad oma äärmiselt lihtsas vormis, nii et võrratuste ega induktsiooni for-
maalmatemaatilist tundmist ega mainimist polnud täispunktide saamiseks
põhimõtteliselt vaja. Võrratuste koha pealt tuli näidata, et kui kahel jär-
jestikusel aastal on sündinud põrsaste arv vähemalt 1 võrra väiksem kui
kahekordne sündinud vasikate arv ning kolmandal aastal sünnib põrsaid
ja vasikaid vastavalt antud seaduspärasusele, siis ka kolmandal aastal on
sündinud põrsaste arv vähemalt 1 võrra väiksem kui kahekordne sündinud
vasikate arv. Edasi piisas märkamisest, et nüüd võib võtta kaheks järjesti-
kuseks aastaks teise ja kolmanda ning saada analoogne tulemus neljanda
aasta kohta ning niimoodi saab põhimõtteliselt piiramatult jätkata. See on
ilmne, aga formaalselt on tegemist matemaatilise induktsiooni rakendusega.
Tegelikult osutusid nii võrratustega opereerimine kui induktiivne üldista-
mine valdavale enamusele üle jõu käivaks. Väga vähestes töödes esines üldse
mingigi vihje võrratusele (kasvõi nt sõna „ülimalt“ või „maksimaalselt“).

Ootamatult paljud võistlejad tegid lahendamisel lisaks ülesande tekstis an-
tule veel lisaeeldusi. Oletati näiteks, et seaduspärasuse avastamisele eelneval
kahel aastal sündis nii vasikaid kui põrsaid võrdselt, või hoopis, et kummalgi
aastal sündis sama palju vasikaid kui põrsaid. Osad õpilased võtsid lahen-
duse aluseks konkreetsed arvud, kuipalju üht ja teist looma algul sündis. Nii
mõnelgi korral arvati, et üle-eelmisel aastal sündis kumbagi looma 0 isen-
dit. Sellisel juhul saadi vastuseks „ jah“, aga ei pandud tähele, et olukord,
kus kumbagi looma sünnib 0 isendit, on vastuolus ülesande eeldusega, et
kunagi pole sündinud põrsaste arv olnud vähemalt niisama suur kui kahe-
kordne vasikate arv. Kõik, kes lahendasid ülesannet vaid enda poolt lisatud
eeldustel, said 0 punkti.

Seaduspärast saadi valdavalt aru, kuid paaris töös oli siiski näha ka vääriti-
mõistmisi, nt sellises vaimus, et jagati aastad kolmikuteks ja nähti seadus-
pära kehtivat vaid iga kolmiku viimase aasta jaoks. Tekstis esinevat eba-
määrast sõna „natuke“ (eesmärgist on seni „natuke“ puudu jäänud) püüti
tihti tõlgendada kindla kitsendusena, nt et põrsaid on sündinud rohkem kui
vasikaid, või et põrsaid on sündinud vaid 1 võrra vähem kui kahekordne va-
sikate arv. Ka need on sisuliselt meelevaldselt ülesandele lisatud eeldused,
kuid nende kasutamine ei alandanud töö väärtust niipalju kui eelmises lõi-
gus mainitud.
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Üks tüüpiline eksimus oli arusaam, et küsitakse, kas aastaga sündivate põr-
saste arv saab olla täpselt kaks korda suurem kui vasikate arv; seda, et
see pole võimalik, põhjendati paarsuskaalutlustega. Tegelikult ei saa paar-
sust selles ülesandes kasutada, sest põrsaid võinuks sündida ükskõik millise
paarsusega arv, mis on suurem kui kahekordne vasikate arv.

3. (Oleg Petšonkin) Tüüpiliste lahenduste eest anti punkte järgmiselt.

• Täielik lahendus: 7 p

• Tõestus ühes suunas (s.t tõestatud, et kui lõik AN on nurga
DAB poolitaja, siis lõigud CM ja BN on risti või vastupidi): 4 p

Lahendused, mis sisaldasid ebakorrektseid järeldusi, näiteks et kolmnurkade
CNO ja MBO sarnasusest ning kolmnurkade MBO ja BOC võrdsusest
(siin punkt O on lõikude BN ja CM lõikepunkt) järeldub, et lõik MN on
võrdne ja paralleelne küljega CB , said võrreldes skeemiga 1 punkti vähem.

Lahendused, kus väideti, et on ilmne, et punkt N on külje DC keskpunkt
või et ilmselt on lõik MN paralleelne küljega BC , said 0 punkti, kuna
ülesande sisu peitub just nende väidete tõestamises.

Kõige tüüpilisem viga oli poolik lahendus: tõestati ainult, et kui sirge AN

on nurga DAB poolitaja, siis on lõigud CM ja BN risti.

4. (Ago-Erik Riet) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

• a)-osa: 3 p

Sealhulgas:

◦ arusaamine, et arv jagub 3-ga (9-ga) parajasti siis, kui te-
ma ristsumma jagub 3-ga (9-ga): 1 p

◦ arusaamine, et kui a2004 jagub 3-ga, siis ka a jagub 3-ga: 1 p

◦ arusaamine, et kui a jagub 3-ga, siis a2004 jagub 9-ga: 1 p

b)-osa: 4 p

Sealhulgas:

◦ ainult arusaamine, et arvu ristsumma annab 3-ga jagades
sama jäägi kui arv ise (või sama väide jäägi 2 kohta): 1 p

või

◦ ainult arusaamine, et a2006 ei saa anda 3-ga jagades jääki
2: 1 p

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

• Täielik lahendus: 7 p

• Ülesanne sisuliselt lahendatud, kuid mõned variandid vaatama-
ta jäetud: 5–6 p
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• Õigesti leitud sobimatud kohad keskmise ruudu numbriga võrd-
sete numbrite jaoks, ülejäänud põhjendus vigane: 3 p

• Numbrite paigutamisel on arvestatud ainult tingimust, et pa-
rajasti vaadeldavas kujundis oleksid kõik numbrid erinevad: 2 p

• Esitatud konkreetne mittesobiv arvude paigutus: 0 p

• Ainult vastus (õige või vale): 0 p

Punkte ei antud ka siis, kui lahendaja oli töös ainult kirjeldanud oma katse-
tuste tulemusi, ilma et oleks esitanud sisulisi põhjendusi. Mõned lahendajad
võtsid eelduseks, et ruudustiku igas reas peab iga number esinema vähemalt
üks kord, kuigi ülesande tekstis pole selle kohta midagi öeldud. Mitmetele
seostus see ülesanne ajalehtedes populaarsete sudokudega. Arvatavasti ka
seetõttu polnud ülesandest arusaamisega erilisi probleeme.

Lahendusvõtteid oli põhiliselt kahesuguseid. Üks viis oli nihutada või pöö-
rata kujundit ja püüda teha järeldusi uute vabade ruutude sisu kohta. Teine
viis oli lähtuda mingist ruudust ja märkida ära kõik teised ruudud, milles
ei tohi olla sama number. Mõlemad lähenemised viivad sihile.

Vanem rühm

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

• Tõestus, et kõik rajad pikkusega 12 + 4k sobivad: 3 p

• Tõestus, et sobiv rajapikkus peab kindlasti jaguma arvuga 4: 2 p

• Tõestus, et rada ei saa olla pikkusega 8: 2 p

Massiliselt eksiti küsimusest arusaamisel. Et ülesandeks oli leida kõik natu-
raalarvud, mis sobivad ringraja pikkuseks, siis ei piisa sellest, kui lahenduses
veenduda, et sobivad kõik arvud kujul 12+4k ning arv 4. Tuleb veenduda,
et mitte ükski teine arv ei sobi. Üsna paljud näitasidki, et arvud 1, 2 ja
3 ei sobi ning 4 on vähim võimalik rajapikkus. Ent tõestamata jäi, et ka
näiteks arvud 5, 6 ja 7 ei sobi.

Osad õpilased veendusid, et leiduvad ringrajad pikkusega 12, 16 ja 20 ning
järeldasid sellest, et sobivad ka pikkused 24, 28, . . . . Ent kindlasti tuleks
näidata ka konstruktsioon selliste radade moodustamiseks.

2. (Aleksei Lissitsin) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

• Lahendipaaride (p1, 0), kus p1 on suvaline täisarv, sobivuse
põhjendamine: 1 p

• Lahendi (1,−2) sobivuse põhjendamine: 1 p
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• Tähelepanek, et alates mingist kohast peavad iga järgmise võr-
randi kordajad olema absoluutväärtuse poolest võrdsed eelne-
vatega: 2 p

• Eelmise väite põhjal õige võrrandisüsteemi koostamine: 1 p

• Võrrandisüsteemi korralik lahendamine: 1 p

• Põhjendus, miks teisi lahendeid ei leidu, st näiteks tähelepa-
nek, et iga eelnev võrrand on üheselt määratud talle järgneva
võrrandi kordajate kaudu: 1 p

Kõik täislahendused kasutasid toodud skeemiga ehk žürii teise lahendusega
analoogilist lahendusviisi, mis ilmselt tähendab, et see on loomulikum lähe-
nemine. Paljudes töödes oli kahjuks ülesande eesmärgiks peetud ainult ühe
sobiva lahendi leidmist kõikvõimalike sobivate lahendite leidmise asemel.

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

• Võrduste ∠A1C1B = ∠AC1B1 = ∠ACB (ja analoogiliste
teiste nurkade kohta käivate võrduste) tõestamine: 3 p

• Tõestus, et CC1 ⊥ AB (ja sellega analoogilised väited teiste
külgede kohta): 2 p

• Tõestuse lõpuleviimine: 2 p

4. (Martin Pettai) Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid
summeeriti.

• Kontrollimine, et algoritm leiab õige väärtusega murru: 2 p

• Leitud murru taandumatuse tõestamine: 5 p

Sealhulgas:

◦ arusaamine, millise murru taandumatust on vaja tõestada: 2 p

◦ tõestamine, et arv c ja murru nimetaja on ühistegurita: 2 p

◦ lahenduse lõpuleviimine: 1 p

Suurem osa lahendajaid kontrollis ainult, et algoritmi poolt leitav murd on
õige väärtusega. Kui ka see kontroll oli poolik, anti 1 punkt. Nendest, kes
üritasid taandumatust tõestada, ajasid paljud segi arvude ühistegurita ole-
ku ja mittejaguvuse (väite „a ja b on ühistegurita“ asemel oli kirjutatud „a
ei jagu arvuga b“). Samuti arvasid mitmed lahendajad, et kahe arvu suurim
ühistegur on nende korrutis. Paaris töös ei teatud ka algoritmi mõistet ja
selle asemel oli kirjutatud „logaritm“.

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

• Juhu m = 2k analüüs: 2 p
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• Juhu m = 2k + 1 analüüs: 5 p

Ainult õige vastuse eest anti 0 punkti.

Osa lahendajaid kas ei lugenud ülesande teksti piisavalt tähelepanelikult või
arvasid lihtsalt ekslikult, et 0 on positiivne arv. Lahendusi, mis kasutasid
seda, et peale esimese nulli ilmumist saavad ülejäänud arvud järjest nul-
lideks (ilma vahepealseid väärtusi saavutamata), hinnati vastavalt sellele,
kuivõrd neis lahendustes pakutud strateegiad ja selgitused on üleviidavad
„õigele“ mängule. Sarnase põhimõtte alusel hinnati ka mängustrateegiad,
mis ei tööta üldjuhul, kuid mille peale saab üles ehitada õige mängustra-
teegia.

Nagu mänguülesannete puhul ikka, nõuab täielik lahendus mitte ainult võit-
va mängustrateegia kirjapanekut, vaid lahendusest peab olema selge, miks
saab strateegiat alati rakendada ning miks strateegia võidu toob. Mitmel
korral tuli puudulike selgituste eest, kas paaris või paaritu m osas, punkte
maha võtta.

Punkte ei saanud üldjuhul strateegiad, mis põhinesid ainult tahvlil olevate
arvude summa paarsusel. Mistahes väited, mille aluseks oli summa paarsus,
olid alati ümberlükatavad lihtsate kontranäidetega.
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