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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 
KÄNGURU 

 

18. märts 2011 
 

JUUNIOR   (9.- 10. 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. Vöötrajal on vaheldumisi mustad ja valged triibud, millest igaüks on laiusega 50 cm. 
Vöötraja esimene ja viimane triip on valged. Leia vöötraja pikkus, kui sellel on 8 valget triipu.  
 

A: 7 m  B: 7,5 m C: 8 m  D: 8,5 m E: 9 m 
 
2. Punktid X ja Y on trapetsi ABCD haarade keskpunktid. 
Tumedaks värvitud ristküliku pindala on 13 cm2. Leia trapetsi 
ABCD pindala. 
 

A: 24 cm2 B: 25 cm2 C: 26 cm2 D: 27 cm2 E: 28 cm2  
 
3. Teada on, et P = 2 · 3 + 3 · 4 + 4 · 5, Q = 22 + 32 + 42 ja R = 1 · 2 + 2 · 3 + 3 · 4. Milline 
seostest on õige? 
 

A: Q < R < P  B: P < Q = R   
C: P < Q < R  D: R < Q < P  E: Q = P < R 
 
4. Punktide juurde tuleb kirjutada arvud nii, et iga lõigu otspunktides olevate 
arvude summad oleksid võrdsed. Kaks arvu on juba kirjutatud. Milline arv 
tuleb kirjutada tähega x tähistatud punkti?  
 

A: 1 B: 3 C: 4 D: 5 E: seda ei ole võimalik üheselt leida 
 
5. Juku jagas arvu 2011 mingi arvuga ja sai jäägi 1011. Milline järgmistest väidetest on õige? 
 

A: jagaja oli 100   B: jagaja oli 500  C: jagaja oli 1000  
D: jagaja oli suurem kui 1011 E: sellist jääki ei saanud tekkida 
 
6. Ristkülikukujuline mosaiik on valmistatud ühesugustest ruudukujulistest plaatidest. 
Mosaiigi pindala on 360 cm2, laius 24 cm ning kõrgus on 5 plaati. Leia ühe plaadi pindala. 
 

A: 1 cm2 B: 4 cm2 C: 9 cm2 D: 16 cm2 E: 25 cm2 
 
7. Kõik neljakohalised arvud, mille numbrite summa on 4, on ritta kirjutatud vasakult 
paremale kahanevas järjekorras. Mitmendal kohal vasakult vaadates on selles reas arv 
2011? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 11 
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8. Joonisel olevatest märgitud lõikudest on üks saadud teisest tasandil 
ümber punkti pööramise teel. Millised neljast antud punktist said olla 
punktideks, mille ümber pöörati?  
 

A: ainult X  B: ainult X ja Z 
C: ainult X ja T D: ainult T  E: X, Y, Z ja T 
 
9. Kujund koosneb ühest korrapärasest kuusnurgast küljepikkusega 1, kuuest 
kolmnurgast ja kuuest ruudust (vt. joonist). Leia selle kujundi ümbermõõt.  
 

A: )( 216 +        B: )(
2
316 +        C: 12       D: 236+       E: 9 

 

10. Tavalise mängutäringu vastastahkudel olevate silmade summa on alati 7. Kolm täringut 
asetati  lauale üksteise peale nii, et kokkupuutuvatel tahkudel oli silmade summa 5. Alumise 
täringu ühel nähtaval tahul oli 1 silm. Mitu silma oli ülemise täringu ülemisel tahul? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Jüri tahab ruudustiku mõõtmetega 3 × 3 täita täisarvudega nii, et igas ruudus 
mõõtmetega 2 × 2 oleks arvude summa 10. Viis arvu on ta ruudustikku juba 
kirjutanud. Leia nelja puuduva arvu summa.  
 

A: 9   B: 10  C: 11  D: 12  E: 13 
 
12. Kolmest järjestikusest kalendrikuust esimeses on täpselt 4 pühapäeva, teises on 
5 esmaspäeva, 5 teisipäeva ja 5 kolmapäeva. Kolmandas kuus on kindlasti 
 

A: täpselt 4 reedet  B: täpselt 4 laupäeva 
C: 5 pühapäeva  D: 5 kolmapäeva  E: selline olukord ei ole võimalik 
 
13. Jane joonistas oma koduküla kaardi. Ta visandas sinna kõik neli 
tänavat ja seitse ristmikku ning märkis oma sõprade majade asukohad. 
Tegelikult neist neljast tänavast vaid Kurvitee tänav on käänuline – 
ülejäänud kolm tänavat on sirgjoonelised. Kes Jane sõpradest elab 
Kurvitee tänaval?  
  

A: Amy B: Ben C: Carol D: David E: seda ei ole võimalik leida 
 
14. Leia arv n, kui 9n + 9n + 9n = 32011. 
 

A: 1005 B: 1006 C: 2010 D: 2011  E: seda ei ole võimalik leida 
 
15. Teedul oli kaks kuubikujulist paaki serva pikkustega vastavalt a dm ja (a + 1) dm. Suur 
paak oli vett täis ja väike oli tühi. Ta pumpas suurest paagist nii palju vett väiksemasse, et 
see sai täpselt täis. Suurde paaki jäi 217 liitrit vett. Mitu liitrit vett pumpas ta väiksemasse 
paaki? 
 

A: 243  B: 512  C: 125  D: 1331 E: 729 
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16. Kuulike raadiusega 15 asetati koonusesse nii, et see puutus koonuse 
põhja ja külgpinda. Koonuse telgvaateks oli võrdkülgne kolmnurk. Leia 
koonuse kõrgus.  
 

A: 230        B: 325         C: 45            D: 60             E: )13(60 −  
 
17. Ruudustikus mõõtmetega 4 × 4 värvitakse iga ühikruut kas mustaks või 
punaseks. Rea ja veeru juures olevad arvud näitavad, mitu musta ühikruutu 
peab selles reas või veerus olema. Mitu erinevat võimalust on ruudustiku 
selliseks värvimiseks?  
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 9 
 
18. Leia suurim võimalik arv järjestikuseid kolmekohalisi arve, et igas kolmekohalises arvus 
oleks vähemalt üks paaritu number. 
 

A: 1  B: 10  C: 110  D: 111  E: 221 
 
19. Reaalarvud x ja y on mõlemad suuremad arvust 1. Millises vastusevariandis antud murru 
väärtus on teistest suurem?  
 

A: 
1y

x
+

  B: 
1y

x
−

 C: 
12y

2x
+

 D: 
12y

2x
−

 E: 
13y

3x
+

 

 

20. Musträstad Isaac, Max ja Oscar istusid erinevates pesades. 
Isaac ütles: „Minu pesa on Maxi pesast rohkem kui kaks korda kaugemal kui Oscari pesast.“  
Max ütles: „Minu pesa on Oscari pesast rohkem kui kaks korda kaugemal kui Isaaci pesast.“  
Oscar ütles: „Minu pesa on Maxi pesast rohkem kui kaks korda kaugemal kui Isaaci pesast.“  
Vähemalt kaks musträstast rääkisid tõtt. Kes neist valetas? 
 

A: Isaac  B: Max  C: Oscar 
D: mitte ükski E: seda ei ole võimalik kindlaks määrata 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Sulevil oli valge kuup serva pikkusega 1 dm. Ta kleepis selle tahkudele 
mõned ühesuurused mustad ruudud nii, et kuubi kõik tahud olid ühesugused 
(vt. joonist) . Leia kõigi kleebitud mustade ruutude pindalade summa.  
 

A: 37,5 cm2 B: 150 cm2 C: 225 cm2 D: 300 cm2  E: 375 cm2 
 
22. Naturaalarv on superlahe, kui see on viiekohaline, koosneb viiest erinevast numbrist ja 
esimene number on võrdne kõigi ülejäänud numbrite summaga. Kui palju on superlahedaid 
naturaalarve? 
 

A: 72  B: 144  C: 168  D: 216  E: 288 
 
23. Kolmnurga sees on numbritega tähistatud üheksa nurka. Vähemalt 
mitu nurka tähistatud nurkade seast peavad mis tahes kolmnurga korral 
olema erinevate suurustega?  
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
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24. Korrapärase tetraeedri ABCD tahk ABC asub tasandil α. Serv BC asub sirgel s. Teisel 
korrapärasel tetraeedril BCDE on tertraeedriga ABCD ühine tahk. Kus asub sirge DE ja 
tasandi α lõikepunkt? 
 

A: kolmnurga ABC sees, kusjuures see lõikepunkt ja punkt A asuvad sirgest s samal pool 
B: kolmnurgast ABC väljas pool, kusjuures see lõikepunkt ja punkt A asuvad sirgest s samal  
    pool 
C: nende lõikepunkt ja punkt A asuvad sirgest s erinevatel pooltel 
D: lõikepunkti ei leidu, sest lõik DE on paralleelne tasandiga α 
E: nende lõikepunkti asukoht sirge s suhtes sõltub tetraeedri serva pikkusest 
 
25. Paul mängib arvutimängu, kus algul on ekraanil ülemisel joonisel olev pilt. 
Ühe käiguga saab ta ühte ruutu pöörata ümber selle mõne tipu 90° võrra. 
Alumisel joonisel on näidatud kaks võimalikku pööret. Mängu eesmärgiks on 
paigutada kõik ruudud üksteise kõrvale nii, et iga ruudu üks külg asuks antud 
sirgel.  
Milline pilt saab olla ekraanil mängu lõpus?  
 

A:    B:    C:    D:   
E: kõik vastusevariantides A kuni D antud pildid on võimalikud 
 
26. Kui palju on selliseid naturaalarvude x ja y paare (x,y), mille korral kehtib võrdus 

3
1

y
1

x
1

=+ ? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
27. Naturaalarvu n ≥ 2 korral tähistagu n  suurimat algarvu, mis ei ole suurem arvust n. 

Mitme naturaalarvu k korral kehtib võrdus 3k22k1k +=+++ ? 
 

A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 E: selliseid naturaalarve on rohkem kui 3 
 
28. On kaks ringjoont, mis asetsevad nii nagu on joonisel näidatud. Lõik 
XY on väiksema ringjoone diameeter ja punkt O on suurema ringjoone 
keskpunkt. Suurema ringjoone raadius on r. Leia tumedaks värvitud 
kujundi pindala.  
 

A: 2r
6
π  B: 2r

12
3 π  C: 2r

2
1  D: 2r

4
3  E: mõni teine vastus 

 

29. Kui palju on kuubi neljast servast koosnevaid erinevaid hulki, et mis tahes kaks ühte 
hulka kuuluvat serva ei oma ühist tippu? 
 

A: 6  B: 8  C: 9  D: 12  E: 18 
 
30. Ruudustikus mõõtmetega 5 × 5 tuleb tumedaks värvida mõned ühikruudud nii, et igas 
ruudus mõõtmetega 3 × 3 oleks täpselt n tumedaks värvitud ühikruutu. Leia arvu n 
(0 < n < 9) kõik väärtused, mille korral see on võimalik. 
 

A: 1  B: 1 ja 2 C: 1, 2 ja 3  D: 1, 2, 7 ja 8  E: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 

 

 


