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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 

KÄNGURU 
 

16. märts 2012 
 

EKOLIER   (3.- 4. 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 24 stardipunkti. 
 
Küsimustes 1- 8 annab iga õige vastus 3 punkti  
 
1. Martin kavatseb kirjutada sõna MATEMAATIKA nii, et erinevad tähed oleks kirjutatud 
erineva värviga ja samasugused tähed sama värviga. Mitut erinevat värvi ta selleks 
vajab? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 10  E: 11 
 
2. Joonisel on ühe mündi ümbritsemiseks ehitatud 4-st tikust raam. 
Vähemalt mitut tervet tikku on vaja, et ehitada ruudukujuline ümbritsev 
raam 4-le sellisele üksteise peal mitte olevale mündile? 
 

A: 8  B: 10  C: 12  D: 15  E: 16 
 
3.  Ema paneb alati rätikuid nöörile kuivama ühekaupa nii, et iga 
rätiku kummagi otsa kinnitab pesupulgaga ja kaks kõrvutiolevat 
rätikut kinnitab ühe ja sama pulgaga. Ema pani täna ühele nöörile 
kuivama 9 rätikut. Mitut pesupulka ta selleks kasutas?  
 
A: 8  B: 10   C: 12  D: 14   E: 16 
 
4. Ingmar värvis kõrvalolevas valges ruudustikus tumedaks ruudud  
A2, B1, B2, B3, B4, C3, D3 ja D4. Millise tulemuse ta sai?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
5. Kolmteist last mängisid peitust. Üks mängijatest, Kalle, pidi teisi otsima, aga igaüks 
ülejäänutest oli peidus nii kaua, kui Kalle oli ta üles leidnud. Mõned minutid pärast 
mängu algust oli Kalle leidnud 9 last. Mitu last oli veel peidus? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 9  E: 12 
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6. Ristkülik tuleb katta hallide ja triibuliste plaatidega ühe ja 
sama seaduspärasuse põhjal. Mitu halli plaati tuleb lisada veel 
sellesse ristkülikusse? 
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 6  E: 5  
 
7. Kolm ühesugust õhupalli maksavad kokku 12 senti rohkem kui üks selline õhupall. 
Kui palju maksab üks selline õhupall? 
 
A: 4 senti B: 6 senti  C: 8 senti D: 10 senti  E: 12 senti 
 
8. Mitut allolevat kujundit on võimalik lõigata kaheks ühesuguseks L-kujundiks, 
mis on antud parempoolsel joonisel? 
 

 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Kolmest osast koosneva reklaamplakati pikkus on 24 m ja 
kõrgus 12 m. Keskmine osa on ruut ning äärmised osad on 
võrdsed ristkülikud. Leia plakati äärmise osa lühema külje pikkus.  
 

A: 4 m B: 5 m C: 6 m D: 1 m E: 10 m 
 
10. Pagar valmistas 20 keeksi. Enne ahju panekut lisas ta neist 15-le rosinaid ja 15-le 
pähkleid. Vähemalt mitmele keeksile lisas ta nii rosinaid kui ka pähkleid? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 8  E: 10 
 
11. Toomase klassikaaslaste hulgas on tüdrukuid kaks korda rohkem kui poisse. 
Millises vastusevariandis antud arv saab olla Toomase klassi õpilaste arvuks?  
 
A: 30  B: 20  C: 24  D: 25  E: 29 
 
12. 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 
 
13. Laura, Ilse, Valli ja Kati tahavad lasta fotograafil teha kõik sellised erinevad pildid, 
kus nad neljakesi koos ühes rivis seisavad. Kaks pilti on nende jaoks erinevad, kui 
nende järjekord rivis vasakult paremale on piltidel erinev. Laura ja Kati soovivad seista 
kõrvuti ja Ilse tahab olla Laura kõrval. Mitu erinevat pilti on võimalik teha kõiki nende 
soove arvestades? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
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14. Kõik üheksa teelõiku, mis ühendavad kahte lähimat punkti, on 
pikkusega 100 m (vt. joonist). Anne liikus punktist A punkti B mööda neid 
teid nii, et ühtegi teelõiku ei läbinud ta rohkem kui üks kord. Leia Anne 
sellise tee pikkuse suurim võimalik väärtus.  
 

A: 900 m B: 800 m C: 700 m  D: 600 m E: 400 m  
 
15. Joonisel olev risttahukas on moodustatud neljast erivärvi detailist, 
millest igaüks koosneb neljast ühikkuubist. Millise kujuga on valget 
värvi detail?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
16. Suures saalis oli kaetud 15 peolauda ja igal laual oli üks küünlajalg. Küünlajalgadest 
kuus olid viie küünla jaoks ja ülejäänud kolme küünla jaoks. Leia suurim arv küünlaid, 
mis saavad neis kõikides küünlajalgades korraga põleda. 
 
A: 45  B: 50  C: 57  D: 60  E: 75 
 
Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Kasutades igat numbrit 1 kuni 6 täpselt üks kord, tahab Gregor moodustada kaks 
kolmekohalist arvu nii, et nende summa oleks võimalikest suurim. Leia selle suurima 
summa väärtus.  
 

A: 975 B: 999 C: 1083 D: 1173 E: 1221 
 
18. Fedjal on seitse doominokivi, millel olevate silmade 
summa on 33. Ta moodustas neist joonisel oleva ahela 
nii, et kahe erineva doominokivi kokkupandud pooltel oli 
sama arv silmi ning seejärel keeras kaks kivi ümber 
(joonisel halliga).  
Leia silmade arv kivipoolel, mis oli enne keeramist ahelas küsimärgiga tähistatud kohas. 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
19. Kellassepp valmistas kella, millel on nagu ikka kolm erineva pikkusega 
seierit. Üks seieritest näitab tunde, teine minuteid ja kolmas sekundeid, 
aga ei ole teada, milline seier, mida näitab. Teada on, et kell töötab õigesti 
ja parempoolsel pildil on näidatud selle kella seierite paigutus kell 12:55:30. 
Millises vastusevariandis on näidatud selle kella seierite paigutus kell 
8:11:00? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
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20. Rohutirts on trepi ees põrandal ja tahab seda mööda üles 
hüpata. Ühe hüppega hüppab ta kas ülespoole, nii et jätab 
kaks astet vahele või allapoole, nii et jätab 3 astet vahele. 
Näiteks 10. astmelt saab ta ühe hüppega liikuda kas 13. 
astmele või 6. astmele. Vähemalt mitu hüpet peab rohutirts 
põrandalt tegema, et jõuda selle trepi 22-le astmele? 
 

A: 7  B: 9  C: 10  D: 12  E: 15 
 
21.  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:  
 
22. Kärt ja Pärt on kaksikud. Kui korrutada Kärdi ja Pärdi vanused, tulemusele liita 1, 
saadud summa korrutada arvuga 10, tulemusele liita 3 ning saadud summa korrutada 
arvuga 4, siis tulemuseks on 2012. Leia Kärdi vanus. 
 
A: 11  B: 9  C: 8  D: 7  E: 5 
 
23. Ristkülikukujuline paberileht mõõtmetega 108 mm × 84 mm lõigati kaheks osaks nii, 
et üks osadest oli ruut ja teine ristkülik. Saadud ristkülik lõigati jälle kaheks osaks nii, et 
üks oli ruut ja teine ristkülik. Samamoodi toimiti ka edasi. Viimasel korral saadi lõikamise 
tulemuseks kaks võrdset ruutu. Leia viimasena saadud ruudu külje pikkus. 
 
A: 1 mm B: 4 mm  C: 6 mm D: 10 mm E: 12 mm 
 
24. Jalgpallis mängu võitnud meeskond saab 3 punkti, kaotaja 0 punkti ning juhul kui 
mäng lõppeb viigiga, saab kumbki meeskond 1 punkti. Hooaja jooksul mängis üks 
võistkond 38 mängu ja kogus neist 80 punkti. Leia selle võistkonna kaotatud mängude 
suurim võimalik arv. 
 
A: 12  B: 11  C: 10  D: 9  E: 8 


