
 KÄNGURU 

MATEMAATIKA VÕISTLUSMÄNG KÄNGURU 
 17. märts 2016 
 KADETT   (7.- 8. 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. Kui palju on täisarve, mis on väiksemad arvust 20,16 ja suuremad arvust 3,17? 
 A: 15   B: 16  C: 17  D: 18  E: 19 
 2. Milline liiklusmärki kujutavatest joonistest omab kõige rohkem sümmeetriatelgi? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 3. Leia joonisel kahe märgitud nürinurga suuruste summa. 
 A: 150° B: 180° C: 230° D: 270° E: 320° 
 4. Janne pidi mingile arvule liitma 26, tema aga hoopis lahutas sellest arvust 26. Nii sai ta 
tulemuseks  arvu –14. Millise vastuse oleks ta liites saanud? 
 A: 42  B: 38  C: 36  D: 32  E: 28 
 5. Johanna keeras joonisel antud kaardi esmalt üle alumise serva ja 
seejärel üle parema serva. Millises asendis on kaart küsimärgiga 
tähistatud kohas? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 6. Juku jaotas kõik kivid 555 kuhja nii, et igas oli 9 kivi. Seejärel võttis ta kõik need kivid ja 
jaotas kuhjadesse nii, et neist igas oli 5 kivi. Mitu kuhja ta nüüd sai? 
 A: 999  B: 900  C: 555  D: 111  E: 45 
 7. Aastaarvul 2016 on järgmine omadus: üks number on ülejäänud kolme numbri 
summast kaks korda suurem. Leia sama omadusega järgmise aastaarvu numbrite 
summa. 
 A: 18  B: 15  C: 12  D: 10  E: 9 
 8. Leia kõigi tumedamaks värvitud osade pindalade summa. 
 A: 50  B: 80  C: 90  D: 100  E: 120 
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9. Aleksil oli kaks nööri, mille pikkused olid 1 m ja 2 m. Ta lõikas mõlemad nöörid 
juppideks. Kõik saadud jupid olid sama pikkusega. Mitu nöörijuppi ei saanud tal kindlasti 
olla pärast neid lõikamisi? 
 A: 6  B: 8  C: 9  D: 12  E: 15 
 10. Õpetajatest 12% tuli täna kooli autoga ning 60% ehk 45 õpetajat tuli jalgrattaga. Mitu 
õpetajat tuli täna kooli autoga?  
 A: 4  B: 6  C: 9  D: 10  E: 12 
 Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 11. Ristküliku ABCD ümbermõõt on 30 cm. Kolm väiksemat 
ristkülikut on joonistatud nii, et nende keskpunktid (diagonaalide 
lõikepunktid) asuvad punktides A, C ja D ning nende vastavad 
küljed on paralleelsed ABCD külgedega. Kolme väiksema 
ristküliku ümbermõõtude summa on 40 cm. Leia tugevama 
joonega märgitud kujundi ümbermõõt.  
 A: 65 cm B: 60 cm C: 55 cm D: 50 cm E: seda ei ole võimalik leida 
 12. Karbis on 50 pärlit, neist 49 sinist ja 1 punane. Mitu pärlit tuleb karbist ära võtta, et 
karpi jäänud pärlitest 90% oleksid sinised? 
 A: 40  B: 39  C: 29  D: 10  E: 4 
 
13.  Milline järgmistest arvudest asub arvteljel kõige lähemal arvule 2

1 ? 
 

A: 79
25   B: 59

27   C: 57
29   D: 79

52   E: 92
57  

 14. Väljalangemissüsteemis peetud tenniseturniiril olid veerandfinaalide, poolfinaalide ja 
finaali tulemused järgmised (mitte tingimata selles järjekorras): Brita võitis Annet, Clara 
võitis Daisit, Grete võitis Heilit, Grete võitis Clarat, Clara võitis Britat, Erle võitis Freiat ning 
Grete võitis Erlet. Kes neist mängisid finaalis? 
 A: Grete ja Heili  B: Clara ja Daisi  C: Clara ja Brita  D: Grete ja Erle  E: Grete ja Clara 
 15. Anni kleepis kuubikutest kokku joonisel antud keha. Millises vastusevariandis on kujutatud sellest kehast erinev keha? 
 

A: B: C:  D:  E:  
 16. Kolmikud Fiks, Hiks ja Tiks on sündinud 17. märtsil ning nende 3 aastat nooremad 
kaksikvennad Jan ja Jon on ka sündinud 17. märtsil. Kui suur saab olla nende viie venna 
vanuste summa? 
 A: 36 aastat     B: 53 aastat     C: 76 aastat     D: 89 aastat     E: 92 aastat 
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 17. Markusel oli ühelt poolt valge ja teiselt poolt hall 
pabeririba, mille laius oli 3 cm ja pikkus x cm. Ta voltis 
sellest ribast joonisel näidatud kujundi, kus kõik hallid 
trapetsid olid võrdsed. Leia x. 
 A: 36  B: 48  C: 54  D: 57  E: 81 
 18. Kängurud Kaa ja Ruu alustavad hüppamist samal ajal. Kumbki teeb igas sekundis ühe 
hüppe mööda sirgjoont otse edasi. Kaa iga hüpe on pikkusega 6 m, aga Roo esimene 
hüpe on pikkusega 1 m, teine pikkusega 2 m ning iga järgmine hüpe on 1 m võrra pikem 
eelmisest. Pärast mitmendat sekundit on kängurute poolt läbitud vahemaad võrdsed? 
 A: 10  B: 11  C: 12  D: 13  E: 14 
 19. Seitsmest klassikalisest mängutäringust (tahkudel on silmade arvud 1 
kuni 6 ja vastastahkudel olevate silmade summa on 7) kleebiti kokku 
joonisel olev keha. Kahel kokkukleebitud tahul oli alati võrdne arv silmi. Mitu 
silma oli sellise keha pinnal kokku? 
 A: 24  B: 90  C: 95  D: 105  E: 126 
 20. Klassis on 20 õpilast. Nad istuvad paarikaupa nii, et täpselt ühel kolmandikul poistest 
on paariliseks tüdruk ja täpselt pooltel tüdrukutel on paariliseks poiss. Mitu poissi on selles 
klassis? 
 A: 9  B: 12  C: 15  D: 16  E: 18 
 Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 21. Ruudus pindalaga 36 on kolm osa tumedamaks värvitud (vt. 
joonist). Tumedamaks värvitud osade pindalade summa on 27. Leia 
lõikude p, q, r ja s pikkuste summa. 
 A: 6  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 22. Tiit on veendunud, et tema kell on 5 minutit ees, aga tegelikult on ta kell 10 minutit 
taga. Leo on veendunud, et tema kell on 10 minutit taga, aga tegelikult on ta kell 5 minutit 
ees. Ühel hetkel vaatavad mõlemad oma kella ning Tiidu arvates on õige kell 12.00. Kui 
palju on sel hetkel õige kell Leo arvates? 
 A: 11.30 B: 11.45 C: 12.00 D: 12.30 E: 12.45 
 23. Kaksteist tüdrukut kohtusid kohvikus ja tellisid kõigile kokku teatud arvu muffineid. 
Mõned neist sõid kaks muffinit, mõned ühe muffini ning kaks tüdrukut ei söönud ühtegi 
muffinit. Kui aga kõik oleksid söönud neid tellitud muffineid, siis keskmiselt oleks igaüks 
söönud 1,5 muffinit. Mitu tüdrukut sõi kaks muffinit? 
 A: 2  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 24. Tahvlil on neli järjestikust positiivset täisarvu. Kui kustutada neist arvudest ükskõik milline, siis allesjäänud kolme arvu summa ei ole kunagi algarv. Leia vähim arv, mis saab olla tahvlile kirjutatud. 
 A: 12  B: 10  C: 7  D: 6  E: 3 
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25. Kuup moodustati 64-st väikesest kuubikust, milledest täpselt üks oli 
halli värvi (vt. joonist). Esimese tunni jooksul muutusid hallideks kõik 
need kuubikud, millel oli ühine tahk esialgse halli kuubikuga. Järgmise 
tunni jooksul muutusid hallideks kõik need kuubikud, millel oli vähemalt 
üks ühine tahk mõne halli kuubikuga. Mitu halli kuubikut oli pärast seda 
kuubis kokku? 
 A: 10  B: 11  C: 13  D: 15  E: 17 
 26. Kuupäeva kirjutame kujul PP.KK.AAAA, näiteks tänane kuupäev on 17.03.2016. Nimetame kuupäeva üllatavaks, kui selle kirjutatud kujus on kõik 8 numbrit erinevad. Millises kuus on alates tänasest järgmine üllatav kuupäev? 
 A: märts B: juuni C: juuli D: august E: detsember  27. Joonisele on märgitud viisnurga ABCDE külgede pikkused. Siim 
joonestas viis ringjoont keskpunktidega A, B, C, D ja E nii, et 
viisnurga igal küljel asus selliste ringjoonte lõikepunkt, mille 
keskpunktideks olid külje otspunktid. Milline selle viisnurga tipp oli 
keskpunktiks suurima raadiusega ringjoonele? 
 A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 28. Punamütsikesel oli korvis teatud arv kukleid. Ta otsustas need viia külakostiks kolme 
naabermajja. Enne igasse naabermajja sisenemist kohtas ta aga kurja hunti, kes sõi ära 
täpselt pooled sel hetkel korvis olnud kuklitest. Väljudes kolmandast naabermajast, oli 
Punamütsikese korv tühi. Selgus, et igas naabermajas oli ta majarahvale andnud 
külakostiks sama arvu kukleid. Millise arvuga jagus kindlasti algul korvis olnud kuklite arv?  
 A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 9 
 29. Rongil on 5 vagunit ja igas vagunis on vähemalt üks reisija. Iga reisija naabriteks 
loeme kõiki neid reisijaid, kes on temaga samas vagunis ja ka kõiki neid reisijaid, kes on 
kõrvalolevates vagunites. Igal reisijal on selles rongis kas viis või kümme naabrit. Mitu 
reisijat on neis viies vagunis kokku? 
 A: 13  B: 15 
C: 17  D: 20  E: reisijate arvuks on rohkem kui üks võimalus 
 30. Kuup mõõtmetega 3 × 3 × 3 on ehitatud 15-st mustast ja 12-st valgest kuubikust. Selle 
kuubi viis tahku on joonisel antud.  

 Millises vastusevariandis on antud selle kuubi kuues tahk? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  


