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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 
KÄNGURU 

 

27. märts 2009 
 

BENJAMIN   (5.- 6. klass) 
 

*  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (s.t. vastuselehel märkida ristiga vaid üks ruut) 
*  Vale vastus annab  ( – 1) punkti 
*  Vastamata jätmine annab 0 punkti 
*  Igal  võistlejal on 30 stardipunkti 
 
Küsimustes 1-10 annab iga õige vastus 3 punkti 
 
1. Millise avaldise väärtus on paarisarv? 
 

A: 200 + 9  B: 2 + 0 + 0 + 9  C: 200 – 9  D: 200 · 9  E: 2000 + 9 
 
2. Kus asub känguru? 
 

A: ringis ja kolmnurgas, aga mitte ruudus 
B: ringis ja ruudus, aga mitte kolmnurgas 
C: kolmnurgas ja ruudus, aga mitte ringis 
D: ringis, aga mitte ruudus ega kolmnurgas 
E: ruudus, aga mitte ringis ega kolmnurgas 
 
3. Mitu naturaalarvu on arvude 2,009 ja 27,03 vahel? 
 

A: 24  B: 25  C: 22  D: 23  E: rohkem kui 25 
 
4. Leia vähim arv numbreid, mis tuleb kustutada arvus 12323314 nii, et allesjäänud numbrid 
samas järjestuses moodustaksid arvu, mis on nii vasakult paremale kui paremalt vasakule 
lugedes üks ja sama. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
5. Laual on valge, punane ja roheline karp. Neist ühes on šokolaad, teises õun ning kolmas on 
tühi. Teada on, et šokolaad on kas valges või punases karbis ning õun ei ole valges ega ka 
rohelises karbis. Mis värvi karbis on šokolaad? 
 

A: valges  B: punases  C: rohelises  
D: punases või rohelises   E: seda ei ole võimalik leida 
 
6. Mitu tahku on joonisel oleval kehal? 
(Joonisel on kolmnurkne püstprisma, mille keskelt on välja lõigatud teine 
kolmnurkne püstprisma.) 
 

A: 3  B: 5  C: 6  D: 8  E: 12 
 
7. Üle 120 meetri laiuse jõe on ehitatud sild. Veerand sillast ulatub üle jõe vasakpoolse kalda 
ja veerand sillast ulatub üle jõe parempoolse kalda. Kui pikk on sild? 
 

A: 150 m  B: 180 m  C: 210 m  D: 240 m  E: 270 m 
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8. Kolme arvu summa on 80. Esimese ja teise arvu summa on 60 ning esimese ja kolmanda 
arvu summa on 20. Leia nende kolme arvu korrutis. 
 

A: 0  B: 60  C: 80  D: 120  E: 160 
 
9. Arvu 2009 kirjutati ritta 2009 korda järjest. Leia reas olevate selliste paaritute numbrite 
summa, millele järgnev number on paarisarv. 
 

A: 2  B: 9  C: 4018 D: 18072  E: 18081 
 
10. Jüri kõndis kiirusega 4 km/h ja iga veerand tunni aja tagant tegi ta 5-minutilise puhkepausi. 
Kui palju kulus Jüril aega 8 km läbimiseks? 
 

A: 2 tundi    B: 2 tundi ja 30 minutit   
C: 2 tundi ja 35 minutit  D: 2 tundi ja 40 minutit  E: 2 tundi ja 45 minutit  
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Ristkülik on jaotatud kolme erineva suurusega ruutudeks. Neist väikseima 
külje pikkus on 20 cm. Leia joonisel tugevama joonega märgitud murdjoone 
pikkus. 
 

A: 380 cm  B: 400 cm 
C: 420 cm  D: 440 cm  E: 1680 cm 
 
12. Ruumis on kassid ja koerad. Kõikidel kassidel on käppasid kokku kaks korda rohkem kui 
kõigil koertel ninasid. Sel juhul on kasse 
 

A: sama palju kui koeri   B: kaks korda vähem kui koeri 
C: neli korda vähem kui koeri  D: kaks korda rohkem kui koeri 
E: neli korda rohkem kui koeri 
 
13. Karp mõõtmetega 30 × 30 × 50 tahetakse täita ühesuuruste kuupidega.  
Leia vajaminevate kuupide vähim võimalik arv. 
 

A: 15  B: 30  C: 45  D: 75  E: 150 
 
14. Millised kujundid koosnevad rohkem kui ühest nöörist? 
 

 

A: mitte ükski neist B: I, II, III, IV ja V   
C: I, III, IV ja V  D: III, IV ja V   
E: I, III ja V  
 
 15. Joonisel olev torn on moodustatud ruudust, ristkülikust ja võrdsete 
külgedega kolmnurgast. Kõigi kolme kujundi ümbermõõdud on võrdsed. Ruudu 
külje pikkus on 9 cm. Leia ristküliku lühema külje pikkus.  
 

A: 4 cm B: 5 cm C: 6 cm D: 7 cm E: 8 cm 
 
16. Esimesel nädalal käis trennis 39 poissi ja 23 tüdrukut. Igal nädalal lisandus 
neile veel 6 poissi ja 8 tüdrukut. Mõne nädala pärast käis trennis sama palju 
tüdrukuid kui poisse. Mitu poissi ja tüdrukut kokku käis siis trennis? 
 

A: 144 B: 154 C: 164 D: 174 E: 184 
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17. Ristkülikud mõõtmetega 8 × 10 cm ja 9 × 12 cm kattuvad 
joonisel näidatud viisil. Viirutatud osa pindala on 37 cm2. Leia 
tumedaks värvitud osa pindala.  
 

A: 60 cm2  B: 62 cm2 
C: 62,5 cm2  D: 64 cm2  E: 65 cm2 
 
18. Liftis võib korraga olla mitte rohkem kui 12 täiskasvanut või mitte rohkem kui 20 last. Leia 
suurim arv lapsi, kes võivad koos 9 täiskasvanuga selles liftis olla. 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 8 
 
19. Nelinurga ABCD külgede pikkused on AB = 11 cm, BC = 7 cm, 
CD = 9 cm ja DA = 3 cm. Nurgad DAB ja DCB on täisnurgad. Leia selle 
nelinurga pindala. 
 

A: 30 cm2  B: 44 cm2  C: 48 cm2  D: 52 cm2  E: 60 cm2 
 
20. Anni, Berta, Klara ja Deivi saavutasid võistlusel neli esimest kohta. Anni, Berta ja Deivi 
kohanumbrite summa on 6. Sama tulemuse saame, kui liidame Berta ja Klara kohanumbrid. 
Teada on, et Berta saavutas parema koha kui Anni. Kes võitis esimese koha? 
 

A: Anni B: Berta C: Klara D: Deivi E: seda ei ole võimalik leida. 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Heledaid ja tumedaid känguruid oli kokku 2009 ja nad seisid pikkuse järjekorras reas. 
Teada on, et heledatest lühim oli pikem 8 tumedast kängurust. Heledatest järgmine oli pikem 
9 tumedast kängurust ning iga järgmise heleda känguru korral oli temast lühemate tumedate 
kängurute arv ühe võrra suurem kui eelmisel heledal kängurul. Kõige pikem hele känguru oli 
pikem kõikidest tumedatest kängurutest. Mitu heledat känguru oli selles rivis? 
 

A: 1000 B: 1001 C: 1002 D: 1003 E: seda ei ole võimalik leida 
 

22. Naturaalarvu A kohta öeldi neli erinevat väidet: arv A jagub arvuga 5, arv A jagub arvuga 
11, arv A jagub arvuga 55 ning arv A on väiksem kui 10. Teada on, et neist neljast väitest kaks 
on õiged ja kaks on valed. Leia arvu A väärtus. 
 

A: 0  B: 5  C: 10  D: 11  E: 55 
 
23. Joonisel oleval kehal on kuus kolmnurkset tahku. Selle keha igasse 
tippu kirjutati üks arv. Kui igale tahule kirjutada selle tippudes olevate 
arvude summa, siis kõik tahkudel olevad arvud on võrdsed. Leia tippudesse 
kirjutatud arvude summa, kui kahte tippu olid kirjutatud arvud 1 ja 5. 
 

A: 9  B: 12  C: 17  D: 18  E: 24 
 
24. Erinevatele kujunditele vastavad erinevad arvud. Tabeli igas reas ja igas 
veerus olevatele kujunditele vastavate arvude summad on antud.  
Leia + _

  . 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8  
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25. On kaheksa kaarti. Igale kaardile on kirjutatud erinev arv alates arvust 1 ja lõpetades 
arvuga 8. Kaardid on jaotatud karpidesse M ja N nii, et nendes karpides on kaartidel olevate 
arvude summad võrdsed. Karbis M on täpselt kolm kaarti. Sel juhul kindlasti 
 

A: karbis N on kolm kaarti paaritute arvudega B: karbis N on neli kaarti paarisarvudega 
C: kaart arvuga 1 ei ole karbis N   D: kaart arvuga 2 on karbis N 
E: kaart arvuga 5 on karbis N 
 
26. Felix hakkas pühapäeval lugema raamatut, milles oli 290 lehekülge. Igal päeval, välja 
arvatud pühapäeval, luges ta 4 lehekülge. Igal pühapäeval luges ta aga 25 lehekülge. Mitu 
päeva kulub tal raamatu läbi lugemiseks? 
 

A: 5  B: 46  C: 40  D: 35  E: 41 
 
27. Ruudu ABCD külje pikkus on 10 cm. Küljel DC asuvad punktid N ja M 
nii, et NM = 6 cm. Iga tumedaks värvimata kujund on kas ruut või kahe 
võrdse küljega täisnurkne kolmnurk, kusjuures kõik ühesugused kujundid 
on võrdsed. Leia ruudus ABCD tumedaks värvitud osa pindala. 
 

A: 42 cm2  B: 46 cm2  
C: 48 cm2  D: 52 cm2  E: 58 cm2 
 
 
28. Joonisel olev tabel mõõtmetega 4 × 2 on arvudega täidetud nii, et ülemisse 
ritta on kirjutatud kaks arvu ning iga järgmise rea esimesse veergu on kirjutatud 
vahetult ülemises reas olevate arvude summa ja teise veergu on kirjutatud nende 
arvude vahe.  
Kui meil oleks tabel mõõtmetega 7 × 2 ja kirjutaksime esimesse ritta mingid kaks 
arvu ning täidaksime selle tabeli samamoodi, siis alumisse ritta oleks kirjutatud 
arvud 96 ja 64. Leia sel juhul ülemisse ritta kirjutatud arvude summa.  
 

A: 8   B: 10  C: 12  D: 20  E: 24 
 
29. Naljakatejalgademaal on iga inimese vasak jalg kas kahe või ühe suuruse võrra suurem 
paremast jalast. Kingi aga müüakse seal vaid paarikaupa, kus mõlemad kingad on ühe ja 
sama suurusega. Kokkuhoiu mõttes ostab teatud rühm inimesi kingi alati koos. Nad panevad 
kõik ostetud kingad kokku ja pärast seda, kui neist igaüks on endale võtnud õige suurusega 
kingad, jääb järele täpselt kaks kinga – üks suurusega 36 ja teine suurusega 45. Leia vähim 
võimalik inimeste arv selles rühmas. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
30. Ruudustiku ruudud tuleb värvida värvidega A, B, C ja D nii, et naaberruudud 
oleks erinevat värvi. Kaks ruutu on naaberruudud, kui neil on ühine külg või 
tipp. Mõned ruutudest on juba värvitud (vt. joonist). Millise värviga tuleb värvida 
tähega X tähistatud ruut?  
 
A: A   B: B   
C: C   D: D   E: värvi valikuks on mitu erinevat võimalust 

A B

MN
CD

 

10 3
13 7
20 6
26 14  

A B

X

C D

 


