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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 
KÄNGURU 

 

16. märts 2012 
 

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. Üks kook maksab 10 eurot vähem kui 3 sellist kooki kokku. Kui palju maksab üks selline 
kook? 
 

A: 2 eurot B: 3 euro C: 4 eurot D: 5 eurot E: 6 eurot 
 

2. Joonisel on nelja ühesuguse mündi ümbritsemiseks ehitatud 4-st tikust 
raam. Vähemalt mitut tervet tikku on vaja, et ehitada ruudukujuline ümbritsev 
raam 16-le sellisele üksteise peal mitte olevale mündile?  
 

A: 8  B: 10  C: 12  D: 15  E: 16 
 

3. Imedemaal on viis linna. Neist mis tahes kaks linna on omavahel ühendatud 
ühe sirglõigulise teega, mis on kas nähtav või nähtamatu. Joonisel on 
Imedemaa kaart, kus punktidega on tähistatud linnad ja sirglõikudega 
nähtavad teed. Mitu nähtamatut teed on Imedemaal?  
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 3  E: 2  
 

4. Tigu roomab 1 tunniga 1 meetri. Mitme sekundiga läbib tigu 1 sentimeetri? 
 

A: 36  B: 72  C: 6  D: 60  E: 120 
 

5. Arvu 2012 kirjutati ritta 2012 korda järjest: 20122012 . . . 2012. Leia sellesse ritta kirjutatud 
kõikide number kahtede summa. 
 

A: 2012 B: 4024 C: 6036 D: 8048 E: 10060 
 

6. Kolmest osast koosneva tahvli pikkus on 6 m ja kõrgus 3 m. 
Keskmine osa on ruut ning äärmised osad on võrdsed ristkülikud. Leia 
tahvli äärmise osa lühema külje pikkus.  
 

A: 1 m  B: 1,25 m C: 1,5 m D: 1,75 m E: 2 m 
 

7. Nimetame korrapärase kuusnurga keskpunktiks punkti, mis asub selle kõigist 
tippudest võrdsel kaugusel. Joonisel antud korrapärastest kuusnurkadest 
moodustatud mustris ühendati iga kahe ühise küljega kuusnurga keskpunktid. 
Milline pilt tekkis antud mustrile sellise joonistamise tulemusena? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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8. Arvule 6 liideti 3, tulemust korrutati arvuga 2 ning saadud tulemusele liideti 1. Milline 
avaldis nii saadi? 
 

A: (6 + 3 · 2) + 1  B: 6 + 3 · 2 + 1   
C: (6 + 3) · (2 + 1)  D: (6 + 3) · 2 + 1  E: 6 + 3 · (2 + 1) 
 
9. Milliste numbritega tükid tuleb lisada kõrvalolevale joonisele nii, et 
moodustuks ruut? 

 
 

A: 1, 3, 4 B: 1, 3, 6 C: 2, 3, 6 D: 2, 3, 5  E: 2, 5, 6 
 
10. Elektronkella ekraanil on näha kellaajad 00:00 kuni 23:59. Leia kõige pikem ajavahemik, 
mille igal minutil on selle kella ekraanil näha vähemalt üks number 5. 
 

A: 15 min B: 30 min C: 60 min D: 70 min E: 75 min 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Vanaema andis Virvele ja Mardile korvi, milles oli õunu ja pirne kokku 25. Virve sõi sealt 
korvist 1 õuna ja 3 pirni ning Mart 3 õuna ja 2 pirni. Pärast seda oli korvis õunu ja pirne 
võrdselt. Mitu pirni oli korvis kui vanaema selle neile andis? 
 

A: 12   B: 13  C: 16  D: 20  E: 21 
 
12. Ühe väikese kuubi kõigil kuuel tahul on üks ja sama täht, kas A, B, C või D. 
Sellistest väikestest kuupidest ehitati joonisel olev kuubik nii, et kahel ühtival 
väikese kuubi tahul olid erinevad tähed. Mis täht on joonisel ainsana mitte 
nähtava väikese kuubi tahkudel? 
 

A: A B: B C: C D: D E: seda ei ole võimalik leida 
 
13. Joonisel olev kujund on moodustatud ühesuurustest ruutudest. Selle 
kujundi ümbermõõt on 42 cm. Leia selle kujundi pindala.  
 

A: 8 cm2 B: 9 cm2 C: 24 cm2 D: 72 cm2 E: 128 cm2 

 
14. Hop hüppas järjest kolm hüpet - kõigepealt üle kivi 1, siis üle 
kivi 2 ja lõpuks üle kivi 3. Kivi, millest ta üle hüppas, asus alati 
täpselt hüppe algus- ning lõpp-punkti vahelise lõigu keskpunktis. 
Joonisel on märgitud tema esimese hüppe alguspunkt (START) ja 
kivide asetus. Mis tähega on joonisel tähistatud Hopi kolmanda 
hüppe lõpp-punkt?  
 

A: A   B: B  C: C  D: D  E: E 
 
15. On neli ühendatud hammasratast. Neist esimesel on 30 hammast, teisel 15, 
kolmandal 60 ja neljandal 10. Mitu täispööret teeb neljas hammasratas selle aja 
jooksul, kui esimene teeb ühe täispöörde? 
 

A: 3  B: 4  C: 6  D: 8  E: 9 
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16. Üks õhupall jõuab maast lahti tõmmata korvi, milles olevad esemed ei 
kaalu kokku rohkem kui 80 kg. Kaks sellist õhupalli jõuavad maast lahti 
tõmmata sama korvi, milles olevad esemed ei kaalu kokku rohkem kui 
180 kg. Kui palju kaalub see korv? 
 

A: 10 kg B: 20 kg C: 30 kg D: 40 kg E: 50 kg   
 
17.  Kolm korvpallivõistkonda A, B ja C kohtusid omavahelistes mängudes. Teatud hetkeks 
oli võistkond A mänginud 6 mängu, võistkond B mänginud 7 mängu ja võistkond C mänginud 
11 mängu. Mitu mängu olid selleks hetkeks omavahel mänginud võistkonnad A ja C? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 6 
 
18. Lennukis ei ole reisijate jaoks istmerida numbriga 13, aga kõik teised istmeread alates 
numbrist 1 ja lõpetades numbriga 25 on. Reas numbriga 15 on neli istekohta ning igas 
ülejäänud reas on 6 istekohta. Mitu istekohta on selles lennukis reisijate jaoks? 
 

A: 120  B: 138  C: 142  D: 144  E: 150 
 
19.  Kui palju on selliseid neljakohalisi naturaalarve, mille sajaliste number on 3 ja ülejäänud 
numbrite summa on ka 3? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 
20. Joonisel on kaks teineteist puutuvat ühesuurust känguru pildiga 
münti. Ülemist münti veeretatakse libistamata mööda alumise mündi 
serva joonisel näidatud suunas punktiiriga tähistatud asukohta. Millises 
asendis on kängurud neil müntidel pärast seda veeretamist?  
 

A:   B:   C:   D:  
E: see sõltub müntide suurusest 
 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Joonisel olevad kaks kujundit koosnevad samadest osadest. 
Mõlema kujundi üheks osaks on ristkülik mõõtmetega 
5 cm × 10 cm ja ülejäänud osadeks on veerandid ringidest. Leia 
nende kahe kujundi ümbermõõtude vahe. 
 

A: 2,5 cm B: 5 cm C: 10 cm D: 20 cm E: 30 cm 
 
22. Alli majanumber on kolmekohaline arv. Kustutades Alli majanumbri esimese numbri, 
saame Bruno majanumbri. Kustutades Bruno majanumbri esimese numbri, saame Daisi 
majanumbri. Nende kõigi kolme majanumbri summa on 912. Leia Bruno majanumbri 
esimene number. 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 1 
 
23. Sünnipäeval oli 12 last. Neist igaüks oli kas 6, 7, 8, 9 või 10 aastat vana ning igas 
vanuses oli vähemalt üks laps. Laste seas oli 6-aastaseid neli ja 8-aastaseid oli rohkem kui 
6-aastaseid. Leia sünnipäeval olevate kõigi laste vanuste summa.  
 

A: 72  B: 78  C: 84  D: 90  E: 96 
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24.  Ristkülik ABCD on jaotatud kahe lõiguga neljaks väiksemaks 
ristkülikuks. Neljast väiksemast ristkülikust kolme ümbermõõdud on 
11 cm, 16 cm ja 19 cm ning neljanda ümbermõõt on suurem kui 11 cm ja 
väiksem kui 19 cm. Leia ristküliku ABCD ümbermõõt. 
 

A: 28 cm B: 30 cm C: 32 cm D: 38 cm E: 40 cm 
 
25. Igasse ringi tuleb kirjutada üks teistest erinev naturaalarv vahemikust 1 
kuni 12 nii, et ringjoonel kõrvuti olevates ringides oleks üks arv teisest alati 
1 või 2 võrra erinev. Millised arvud tuleb kindlasti kirjutada kõrvuti 
olevatesse ringidesse? 
 

A: 5 ja 6 B: 10 ja 9 C: 6 ja 7 D: 8 ja 10 E: 4 ja 3 
 
26. Mõõtmetega 4 × 4 valge ruudustiku mõned ühikruudud värviti punaseks. Igas reas 
olevate punaste ühikruutude arv kirjutati rea lõppu ja igas veerus olevate punaste 
ühikruutude arv kirjutati veeru alla. Seejärel värviti kõik ühikruudud jälle valgeks. Millises 
vastusevariandis antud ruudustik koos arvudega võidi nii saada? 
 

A:    B:    C:    D:    E:   
 
27.  Peeter tahab ristküliku mõõtmetega 6 cm × 7 cm lõigata tükkideks nii, et iga tükk oleks 
ruut, mille küljepikkus on täisarv sentimeetreid. Leia vähim võimalik arv ruute, mida Peeter 
võib nii saada. 
 

A: 4  B: 5  C: 7  D: 9  E: 15 
 
28. Ruudukujulist paberilehte pindalaga 64 cm2 volditi kaks 
korda järjest joonisel näidatud viisil. Leia tumedaks värvitud 
ristkülikute pindalade summa.  
 

A: 10 cm2 B: 14 cm2 C: 15 cm2 D: 16 cm2 E: 24 cm2 
 
29. Naturaalarvud 1 kuni 7 tuleb paigutada ringidesse nii, et igas ringis 
oleks erinev arv ning kolmes samal sirgel paiknevas ringis oleks arvude 
summa võrdne selliste arvude summaga, mis paiknevad kolmes ringis 
ükskõik millisel teisel sirgel. Milline arv tuleb kirjutada küsimärgiga 
tähistatud ringi?  
 

A: 1  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
30. Iga positiivne täisarv nimetatakse kas punaseks, siniseks või roheliseks järgneva 
seaduspärasuse põhjal: 1 on punane, 2 on sinine, 3 on roheline, 4 on punane, 5 on sinine, 6 
on roheline, 7 on punane jne. Mis värvi on kõigi punasteks ja sinisteks nimetatud 
kahekohaliste arvude summa? 
 

A: ainult roheline   B: ainult punane   C: ainult sinine 
D: punane või sinine   E: seda ei ole võimalik leida 
 


