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1. (B) 1999 – 999 + 99 – 9 = 1090

2. (D) Mari koolitee horisontaal - ja vertikaaljoonte kogupikkused
on vastavalt võrdsed Sirli koolitee horisontaal - ja vertikaaljoone
pikkusega. Seega mõlema õe kooliteed on võrdse pikkusega.

3. (B) Arvu 32 kahekordne on 64. Sellest pool on 32 ja sellest
veerand ehk üks neljandik on 8.

4. (D) Punktist A punkti B on võimalik minna kolme erinevat teed pidi. Punktist B punkti C on
võimalik minna kahte erinevat teed pidi. Seega punktist A punkti C on võimalik minna 6 erinevat
teed pidi.

5. (B) Ööpäevas teeb kella lühem seier 2 täispööret ja pikem seier 24 täispööret. Seega liigub
pikem seier 24 : 2 = 12 korda kiiremini.

6. (D) Värvitud ruute on 45 ja värvimata ruute on 36. Värvitud ruutude arvu ja värvimata ruutude
arvu vahe on 9.

 7. (D)Värvitud osa pindala moodustab 
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on 4 · 7 = 28 cm2.

8. (B) Kella kaheks päeval oli film kestnud 13 minutit. Alates kella kahest kestis film veel 2 tundi ja
18 minutit ehk 138 minutit. Film kestis kokku 13 + 138 = 151 minutit.

9. (B) Erinevaid kuid on 12. Seega saab kõige rohkem olla 12 inimest, kes kõik on sündinud
erinevatel kuudel.

10. (A)  Seinast on välja võetud 26 kivi.

11. (D) Et arv 21 peab olema kahe järjestikuse naturaalarvu summa, siis
avatud olid leheküljed numbritega 10 ja 11. Nende arvude korrutis on 110.

12. (D) Kogu vahemaa pikkus meetrites on 5000 + 500 + 50 + 5 = 5555. Et iga hüppe pikkus on
5 m, siis känguru teeb sellel vahemaal   5555 : 5 = 1111 hüpet.

13. (B) Kahele sentimeetrile fotol vastab tegelikkuses üks meeter ehk 100 cm.  Ühele sentimeetrile
fotol vastab tegelikkuses  50 cm. Et kuusk on fotol pikkusega 4,5 sentimeetrit, siis tegelikult on
kuuse pikkus 4,5 · 50 = 225 cm.

14. (E) Esimese teguri üheliste ja teise teguri korrutis on 15. Seega vastuse üheliste number on 5.
Esimese teguri sajaliste ja teise teguri korrutis on 30. Et korrutis oleks õige, peab esimese teguri
kümneliste ja teise teguri korrutis olema 45. Seega puuduvad numbrid on 5 ja 9 ning nende summa
on 14.

15. (C) Ristküliku teiseks pooleks sobib kujund jooniselt C.

16. (A) Teksti põhjal saame, et koer kaalub sama palju kui 9 kassi,
kass kaalub sama palju kui 20 hiirt ja naeris kaalub sama palju kui
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6 hiirt. Võime kirjutada, et koer = 9 kassi = 180 hiirt = 30 naerist. Seega koer kaalub naerisest 30
korda rohkem.

17. (C)  Nelja ruudukujulise riidetüki ühiseid tippe, kuhu
on nööpi vaja, on tekil 9 · 14 = 126.

18. (A) Olgu ühte pudelisse lisatava vee kogus x. Siis
26 + x = 3(7 + x) ehk 26 + x = 21 + 3x, millest x = 2,5.

19. (D) Maagilise ruudu ühel real, veerul või diagonaalil paiknevate arvude summa peab olema
16 + 10 + 4 = 30. Ülemisest reast saame, et kaardi A all peab olema arv 30 – 16 – 3 = 11.
Diagonaalilt leiame, et B all peab olema arv 30 – 10 – 11 = 9 ja vaskpoolsest veerust, et C all peab
olema arv 30 – 16 – 9 = 5. Seega kaartide A, B ja C all olevate arvude summa on 11 + 9 + 5 = 25.

20. (A) Kirjeldatud viisil plaate ladudes tekivad ruudud, mis koosnevad vastavalt 12, 32, 52, 72, 92

plaadist. Seega on Lauril vaja lisada 92 – 72 = 81 – 49 = 32 plaati.

21. (D) Et Tiiger saabus 5 minutit varem ja lahkus 3 minutit hiljem kui Iiah, siis kokku viibis Tiiger
sünnipäeval 8 minutit kauem kui Iiah.

22. (C)  Teame, et 606 šveitslase poolt süüakse 6 kastmeta vorstikest. Et
606606 = 606 · 1000 + 606, siis 606606 šveitslase poolt süüakse 6000 + 6 = 6006 kastmeta
vorstikest.

23. (D) Neli oravat sõid kokku 1999 pähklit. Teine ja kolmas orav sõid kahepeale kokku 1265
pähklit ja järelikult pidi üks neist sööma vähemalt 633 pähklit. Seega esimene orav pidi sööma
rohkem kui 633 pähklit. Et esimene ja neljas orav sõid kahepeale kokku 1999 – 1265 = 734 pähklit
ja neljas orav sõi vähemalt 100 pähklit, siis esimene orav oleks  saanud süüa kõige enam

634  100- 734 = pähklit. Arvestades mõlemaid tingimusi saame, et esimene orav pidi sööma täpselt
634 pähklit.

24. (D) Kass ei saa olla toas, sest siis vastavalt teisele lausele peab juust olema külmutuskapis.
Esimese lause põhjal saame nüüd kindlalt öelda, et kass on keldris. Kolmas lause ütleb, et kui
juust on laual ja kass on keldris, siis hiir peab olema toas. Seega on
kindlasti täidetud tingimused, mis on vastusevariandis D.

25. (D) Kolm kiirt on võimalik paigutada nii, et tekiks 3 nürinurka.
Joonisel näiteks kolmik 1, 2, 3. Neljanda kiire saab paigutada nii, et see
moodustaks kiirega 2 nürinurga ning sel juhul on kiirte 1 ja 4 vahel
teravnurk. Kiired 5 ja 6 paigutame nii, et kolmik 4, 5, 6 moodustaks
omavahel 3 nürinurka. Jooniselt on võimalik kokku lugeda 12 nürinurka.

26. (B) Leidmaks "koru" arvust a tuleb korrutada omavahel arvu a kõik numbrid. Seega "koru"
arvust 531 on 15.

27. (E) Vaatleme vastusevariante.
A: ei sobi, sest tahud tähtedega R ja S peavad olema  vastastahud
B: ei sobi, sest tahud tähtedega N ja P peavad olema vastastahud
C: ei sobi, sest kui kuubil keerata ette tahk õigetpidi tähega S, siis üleval tahul  peaks olema  täht
N, mitte täht M.
D: ei sobi, sest tahud tähtedega M ja O peavad olema  vastastahud
E: sobib
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28. (B) Et ainult üks vastusevariantidest on õige, siis kakao saab olla ainult ühes kruusis. Et ühte
liiki jooki ei ole kolmes kruusis, siis kohvi peab olema kahes kruusis. Kakao ei saa olla kruusis A,
sest ei leidu kahte kruusi, milles olevate jookide kogus on 1900 g. Kui kakao oleks kruusis B, siis
peaks kohvi olema 1500 g. Kruusides A ja C on jooke kokku 1500 g. Kui kakao oleks kruusis C, siis
peaks kohvi kogus olema 1100 g. Selliseid kruuse aga ei leidu. Kui kakao oleks kruusis D, siis
kohvi peaks olema 950 g. Kruusis A on 950 g, aga kohvi pidi olema kahes
kruusis. Kui kakao oleks kruusis E, siis kohvi peaks olema 650 g. Selliseid
kruuse aga ei leidu.

29. (B)  Jaotame antud joonise kaheks.
Joonisel a on 4 × 4 ruute 1, 3 × 3 ruute 4, 2 × 2 ruute 9 ja 1 × 1 ruute 16.
Joonisel b on 1 × 1 ruute 12 ja  2 × 2 ruute 5. Seega kokku on 47 ruutu.

30. (B) 5. aprillile 2013 eelnev kuupäev, mida saab kirjutada kasutades vaid erinevaid numbreid on
30.6.1987. Selle aja jooksul on olnud 25 aastat, neist liigaastaid 7, seega kokku  9132 päeva.
Lisaks veel 184 päeva aastast 1987 ja 95 päeva aastast 2013. Seega 5. aprillil 2013 on eelmisest
sellise omadusega kuupäevast 30.06.1987 möödunud 9411 päeva.


