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 EKOLIER   (3.- 4. klass) 
 *  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (st 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. Kellel on kõige rohkem täppe kahes ruudus kokku? 
 

  A: Annil B: Bellal C: Carlil D: Dooral E: Ernal  
2. Georg jõudis isaga tsirkusse. Nende istekohtade numbrid on 
71 ja 72. Milline nooltest näitab suunda nende kohtadele? 
 
A:   B:   C:   D:   E:   
3. Milline väide on õige? 
 A: Joonisel on ringe ja ruute võrdselt.  
B: Joonisel on ringe vähem kui kolmnurki. 
C: Joonisel on ringe kaks korda rohkem kui kolmnurki.  
D: Joonisel on ruute rohkem kui kolmnurki. 
E: Joonisel on kolmnurki kahe võrra rohkem kui ringe. 
 
4. Väike Kängu sündis 7 nädalat ja 2 päeva tagasi. Mitme päeva pärast võib öelda, 
et Kängu sündis täpselt 8 nädalat tagasi?  
 A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
5. Milline arv tuleb kirjutada küsimärgiga kasti?  
 A: 24  B: 28  C: 36  D: 56  E: 80 
 
6. Anna jaotas kõik oma õunad oma viie sõbra ja iseenda vahel nii, et igaüks sai 
pool õuna. Mitu õuna oli algul Annal?  
 A: kaks ja pool B: kolm C: neli  D: viis  E: kuus  
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7. Juku kirjutas tahvlile arvud 25 ja 57 ning kõik nende vahel 
olevad arvud. Mitu arvu ta tahvlile kirjutas?  
 A: 31  B: 32  C: 33  D: 34  E: 35  8. Kloun Pipo vaatab peeglisse. Millist kujutist endast ta seal näeb?  
 

A:  B:  C:  D:  E:   Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti   9. Aastaarvu 2016 numbrite summa on 9. Leia aastale 2016 järgnevatest 
aastaarvudest lähim, mille numbrite summa on ka 9.  
 A: 2007 B: 2025 C: 2034 D: 2108 E: 2134 
 10. Kõik joonisel märgitud uksed on praegu kinni. Mati tahab 
minna ruumist A ruumi B. Leia kõige väiksem arv uksi, mis 
tuleb Matil selleks avada.  
 A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 11. Viiest lapsest igale anti ühesugune komplekt kujundeid, mis koosnes ruudust, 
kolmnurgast ja ringist. Iga laps asetas oma kujundid järjest üksteise peale ja nii 
tekkis viis erinevat joonisel antud tulemust. Mitu last asetas kolmnurga pärast 
ruutu? 

  A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 12. Sonjal oli kaks kaarti. Kummagi kaardi mõlemale poolele kirjutas 
ta ühe arvu. Esimesel kaardil olevate arvude summa oli võrdne teisel 
kaardil olevate arvude summaga. Kõigi nelja arvu summa oli 32. Leia 
joonisel antud kaartide teistele pooltele kirjutatud arvud. 
 A: 7 ja 0 B: 8 ja 1 C: 11 ja 4 D: 9 ja 2 E: 6 ja 3 
 13. Johanna keeras joonisel antud kaardi esmalt üle vasaku serva 
ja seejärel üle ülemise serva. Millises asendis on kaart 
küsimärgiga tähistatud kohas?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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14. Liisa tahab kirjutada tabeli igasse lahtrisse ühe numbritest 1, 2 ja 
3 nii, et igas reas ja igas veerus oleks igat numbrit kasutatud täpselt 
üks kord. Leia nende numbrite summa, mis tuleb tal kirjutada 
lahtritesse A ja B.  
 A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 15. Lauale asetati kolme liiki paelu. Joonisel on antud osa lauale tekkinud mustrist, kus keskmine osa on kinni kaetud. Milline osa sellest mustrist on kinni kaetud? 
 

A:  B:  C:  D:  E:   16. Joonisel on viis numbritega tähistatud 
kujundit. Millised kolm neist tuleb valida, et neid 
üksteise kõrvale pannes saaks moodustada 
ruudu? 
 A: 1, 3 ja 5  B: 1, 2 ja 5  
C: 1, 4 ja 5  D: 3, 4 ja 5  E: 2, 3 ja 5 
 
Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 17. Viis varblast istusid traadil joonisel näidatud viisil. Iga varblane säutsus nii mitu 
korda, kui mitu varblast oli sealpool, kuhu ta vaatas. Näiteks varblane Alli säutsus 4 
korda. Äkki üks varblastest pööras pead ja vaatas vastassuunas. Seejärel säutsus 
iga varblane jälle nii mitu korda, kui mitu varblast oli sealpool, kuhu ta vaatas. 
Teisel korral oli säutsusid kokku rohkem kui esimesel korral. Kes varblastest 
pööras pead? 
 

  A: Alli  B: Balli C: Celli D: Dalli E: Elli 
 
18. Igal sutikal on 4 jalga ja üks sarv. Sutikatel on kokku 18 jalga rohkem kui neil 
on sarvi kokku. Mitu sutikat on? 
 A: 4  B: 5  C: 6  D: 8  E: 9 
 19. Maagilises aias kasvavad maagilised puud. Iga puu 
küljes on kas 6 pirni ja 3 õuna või siis 8 pirni ja 4 õuna. 
Aias on puude küljes kokku 25 õuna. Mitu pirni on nende 
puude küljes? 
 A: 35  B: 40  C: 45  D: 50  E: 56 
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20. Ribataolisel mänguväljal on 11 ruutu. Kümnest 
lapsest igaüks valis mänguväljal 8 kõrvutiolevat 
ruutu ja asetas igale oma valitud ruudule ühe 
mündi. Lõpuks oli mänguvälja igal ruudul vähemalt 
üks münt. Mitmel ruudul oli kümme münti? 
 A: 1  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 21. Kolmikud Tim, Tom ja Tem on sündinud 17. märtsil ning nende 3 aastat vanem 
vend Paul on ka sündinud 17. märtsil. Kui suur saab olla nende nelja venna 
vanuste summa? 
 A: 25  B: 27  C: 29  D: 30  E: 60 
 22. Karin paigutas viide ühesugusesse kaussi kolme liiki kujundeid. Ühte liiki 
kujundid kaalusid sama palju. Ta tahab kõik kausid reastada nii, et nende kaal 
suureneks vasakult paremale. Kausid Q, R, S ja T on ta juba nii ritta pannud. Kuhu 
peaks ta asetama kausi Z? 
 

 A: kausist Q vasakule  B: kausside Q ja R vahele 
C: kausside R ja S vahele D: kausside S ja T vahele 
E: kausist T paremale 
 23. Rahel liitis arvule 201 juurde kuus arvu ja sai summaks 2016. Siis asendas ta 
liidetava 201 arvuga 102 ning ülejäänud kuus arvu jättis samaks. Millise summa sai 
ta nüüd? 
 A: 1815 B: 1914 C: 1917 D: 2115 E: 2118 
 24. Matil oli 27-st klotsist koosnev torn. 

 
Ta jaotas torni ning hiljem iga tekkinud torniosa kaheks osaks vaid siis, kui ühes 
osadest oli klotse täpselt kaks korda rohkem kui teises. Millist klotsidest koosnevat 
torniosa ei saanud tal selliste jaotamiste ajal kindlasti tekkida? 
  

A:  B:  C:  D:  E:  
 


