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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 
KÄNGURU 

 

18. märts 2011 
 

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. Mootorrattas läbis vahemaa 28 km 30 minutiga. Leia mootorratta keskmine kiirus sellel 
teelõigul. 
 

A: 28 km/h B: 36 km/h C: 56 km/h D: 58 km/h E: 62 km/h  
 
2. 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 
 
3. Tunnelis on 16 kõrvitsaseemet, mis asuvad joonisel näidatud 
kohtades. Hamster Hubert plaanib tunneli läbida nii, et ta saaks 
võimalikult palju seemneid ning ühtki tunnelilõiku ega tunneli 
hargnemiskohta ei läbiks ta rohkem kui üks kord. Leia suurim 
võimalik seemnete arv, mida tal on tunneli läbimisega võimalik saada. 
 

A: 12  B: 13  C: 14  D: 15  E: 16 
 
4. Elektronkell näitab praegu kellaaega 20:11. Mitme minuti pärast näitab kell esimest korda 
sellest erinevat kellaega, mis koosneb mingis järjekorras numbritest 0, 1, 1 ja 2? 
 

A: 40  B: 45  C: 50  D: 55  E: 59 
 
5. Joonisel olev kujund on moodustatud kolmest ruudust. Keskmise ja väikese 
ruudu tipud asuvad vastavalt suure ja keskmise ruudu külgede keskpunktides. 
Väikese ruudu pindala on 6 cm2. Mitme ruutsentimeetri võrra on suure ruudu 
pindala suurem keskmise ruudu pindalast?   
 

A: 6  B: 9  C: 12  D: 15  E: 18 
 

6. =
11,20·1,201

011,2·2011  

 

A: 0,01 B: 0,1  C: 1  D: 10  E: 100 
 
7. Paju tänaval on 17 maja. Tänava ühel pool on majanumbriteks järjestikused paarisarvud 
alates arvust 2 ning teisel pool järjestikused paaritud arvud alates arvust 1. Mati 
majanumbriks on arv 12 ning see on suurim Paju tänava sellel poolel. Leia suurim arv, mis 
on majanumbriks Paju tänava teisel poolel. 
 

A: 5  B: 7  C: 13   D: 17  E: 21  
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8. Kass Felix käis kolmel päeval kalal. Teisel päeval püüdis ta rohkem kalu kui esimesel ja 
kolmandal püüdis rohkem kui teisel päeval. Kolmandal päeval püüdis ta vähem kalu kui 
kahel esimesel päeval kokku. Mitu kala püüdis Felix kolmandal päeval, kui kolme päevaga 
püüdis ta kokku 12 kala? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 
9. Paberile on kirjutatud kõik sellised kolmekohalised arvud, mille numbrite summa on 8. Leia 
kirjutatud arvudest suurima ja vähima summa. 
 

A: 707  B: 808  C: 907   D: 916  E: 1007 
 
10. Joonisel olev kujund on moodustatud neljast ühesuurusest ruudust. Riina tahab 
sellele kujundile lisada veel ühe sellise ruudu nii, et tekkival kujundil oleks 
sümmeetriatelg. Mitu erinevat võimalust tal selleks on? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 6 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. FC Barcelona lõi turniiri jooksul 3 väravat ja lasi endale lüüa vaid ühe värava. Selle 
turniiri jooksul FC Barcelona võitis ühe mängu, ühe mängu mängis viiki ja ühe kaotas. Leia 
FC Barcelona poolt võidetud mängu tulemus. 
 

A: 2 : 0 B: 1 : 0  C: 2 : 1 D: 3 : 0  E: 3 : 1 
 
12. Kuubi tahkudele joonestati joon, mis jaotas kuubi pinna kaheks pindalalt 
võrdseks osaks (vt. joonist). Milline võis olla kuubi pinnalaotus pärast selle joone 
joonestamist?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 
13. Viiekohaline arv 24X8Y jagub arvudega 4, 5 ja 9. Leia numbrite X ja Y summa. 
 

A: 13  B: 10  C: 9  D: 5  E: 4 
 
14. Maril oli 9 pärlit, mis kaalusid 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g ja 9 g. Ta valmistas neli 
sõrmust ja neist igale pani kaks pärlit. Pärlite kogukaalud sõrmustel olid: 17 g, 13 g, 7 g ja 
5 g. Kui palju kaalus kasutamata jäänud pärl? 
 

A: 1 g  B: 2 g  C: 3 g  D: 4 g  E: 5 g  
 
15. Ott joonistas ühele tasandile lõigu DE, mille pikkus oli kaks ühikut. Mitu erinevat 
võimalust on tal sellel tasandil punkti F valikuks nii, et kolmnurk DEF oleks täisnurkne ning 
pindalaga 1? 
 

A: 2  B: 4  C: 6  D: 8  E: 10  
 
16. Joonisel tuleb iga piirkond värvida kas punaseks (P), roheliseks (R), siniseks 
(S) või kollaseks (K) nii, et kaks omavahel puutuvat piirkonda oleks erinevat 
värvi. Kolm piirkonda on juba värvitud. Mis värvi tuleb värvida piirkond tähega X?  
 

A: punaseks  B: siniseks  
C: roheliseks  D: kollaseks  E: selline värvimine ei ole võimalik 
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17. On antud kaheksa arvu: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 ja 16. Millised kaks arvu tuleks neist 
kustutada, et allesjäänud kuue arvu aritmeetiline keskmine oleks võrdne etteantud kaheksa 
arvu aritmeetilise keskmisega? 
 

A: 12 ja 17  B: 5 ja 17  C: 9 ja 16  D: 10 ja 12  E: 14 ja 10 
 
18. Liina asetas ruudustikku mõõtmetega 5 × 5 kaks tumedaks värvitud 
kujundit joonisel näidatud viisil. Millises vastusevariandis antud kujundit on 
võimalik mingis asendis paigutada ruudustiku vabadele ruutudele nii, et 
kujundi ja ruudustiku ühikruudud ühitivad ning ühtegi teist 
vastusevariantides olevat kujundit ei ole pärast seda enam võimalik lisada 
ruudustiku vabadele ruutudele? 
 

A:       B:       C:       D:       E:  
 
19. Kui palju on selliseid kuuekohalisi arve, milles neli järjestikust numbrit vasakult paremale 
on 2, 0, 1 ja 1? 
 

A: 10  B: 90   C:270   D:280   E: 290 
 
20. Kolm prussakat Mik, Tik ja Sik jooksid võidu. Mingil hetkel oli Mik esimene, Tik teine ja 
Sik kolmas. Pärast seda muutus Miku ja Tiku omavaheline järjestus rajal 9 korda, Tiku ja 
Siku oma 10 korda ning Miku ja Siku oma 11 korda. Millises järjestuses, alates võitjast, nad 
lõpetasid selle jooksu? 
 

A: Mik, Tik, Sik  B: Tik, Sik, Mik 
C: Sik, Mik, Tik  D: Sik, Tik, Mik  E: Tik, Mik, Sik 
 

Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Kuuest ristkülikust moodustati ruut joonisel näidatud viisil. Kuue ristküliku 
ümbermõõtude summa oli 120 cm. Leia saadud ruudu pindala.  
 

A: 
2

7
120

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ cm2 B: 64 cm2 C: 
2

11
120

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ cm2 D: 144 cm2  E: 256 cm2. 

 

22. Mari kirjutas ritta kõik naturaalarvud 1 kuni 150: 1234 . . . 149150. Sellest reast kustutas 
ta numbreid nii, et alles jäi pikim võimalik rida kujul 20112011 . . . 2011. Mitu korda järjest 
peaks Jüri ritta kirjutama arvu 2011, et saada samasugune rida? 
 

A: 5  B: 6  C: 8  D: 10  E: 12 
 
23. Ruudud küljepikkustega 3 cm, 5 cm ja 7 cm on paigutatud joonisel 
näidatud viisil. Mitme ruutsentimeetri võrra on musta osa pindala suurem 
hallide osade pindalade summast?  
 

A: 0   B: 10  
C: 11   D: 15   E: seda ei ole võimalik leida 
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24. Mart mängis noolemängu. Iga märklauda tabanud noole eest sai ta kas 5, 8 või 10 
punkti. Märklauda tabanud nooli, mille eest sai ta 8 punkti oli sama palju kui nooli, mille eest 
sai 10 punkti. Kokku sai ta 99 punkti ning märklaua poole visatud nooltest veerand ei 
tabanud märklauda. Mitu noolt viskas Mart märklaua poole? 
 

A: 10  B: 12  C: 16  D: 20  E: 24 
 
25. Malle kuulis, et šampoon läheb 5% kallimaks ning tormas šampooni kokku ostma. Pärast 
ostmist arvutas ta välja, et praegu sai ta 5 pudelit šampooni rohkem kui pärast hinnatõusu 
oleks saanud sama raha eest. Iga ostetud šampoonipudel maksis praegu 3 eurot. Mitu 
pudelit šampooni Malle kokku ostis? 
 

A: 45  B: 80  C: 105  D: 108  E: 300 
 
26. Kumeras nelinurgas ABCD kehtib võrdus AB = AC. Teada on, et ∠BAD = 80°, 
∠ABC = 75° ja ∠ADC = 65°. Leia nurga BDC suurus. 
 

A: 10°  B: 15°  C: 20°  D: 30°  E: 45° 
 
27. Seitse aastat tagasi jagus Elle vanus arvuga 8 ja kaheksa aasta pärast jagub ta vanus 
arvuga 7. Kaheksa aastat tagasi jagus Robi vanus arvuga 7 ja seitsme aasta pärast jagub 
tema vanus arvuga 8. Milline järgnevatest väidetest saab olla õige? 
 

A: Robi on Ellest kaks aastat vanem  B: Robi on Ellest ühe aasta vanem  
C: Robi ja Elle on ühevanused   D: Robi on Ellest ühe aasta noorem  
E: Robi on Ellest kaks aastat noorem 
 
28. Erinevatele tähtedele vastavad erinevad ja ühesugustele ühesugused nullist erinevad 

numbrid. Leia avaldise 
E·M·A·G

O·O·R·A·G·N·A·K  vähim võimalik täisarvuline väärtus. 

 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 7 
 
29. Kahest ristkülikust moodustati joonisel olev 
vasakpoolne kujund, mille kaks külge on pikkustega 11 
ja 13. See kujund lõigati mööda joonisel antud jooni 
kolmeks osaks ja neist osadest moodustati 
parempoolsel joonisel olev kolmnurk. Leia tähega x 
tähistatud külje pikkus. 
 

A: 36  B: 37 
C: 38  D: 39  E: 40 
 
30. Mark mängib arvutimängu. Mängu alguses on antud valgetest ühikruutudest koosnev 
ruudustik mõõtmetega 4 × 4. Iga hiireklõps valgel ühikruudul muudab selle värvi kas 
punaseks või siniseks. On teada, et täpselt kaks valget ühikruutu muutuvad sinisteks ja neil 
kahel on ühine külg. Mitme hiireklõpsu tegemisest piisab, et kindlasti mõlemad sinised 
ühikruudud oleks ekraanil näha?  
 

A: 9  B: 10  C: 11  D: 12  E: 13 

 


