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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. Arvule 2 0 1 4 tuleb lisaks kirjutada number 1 nii, et tekkiv viiekohaline arv oleks 
võimalikest suurim. Kuhu tuleks see number 1 lisaks kirjutada? 
 

A: numbri 2 ette   B: numbrite 2 ja 0 vahele 
C: numbrite 0 ja 1 vahele  D: numbrite 1 ja 4 vahele  E: numbri 4 taha 
 
2. Kook kaalus 900 g. Paul lõikas selle 4-ks tükiks. Tükkidest suurim kaalus sama palju 
kui kolm ülejäänud tükki kokku. Kui palju kaalus suurim tükk? 
 

A: 250 g B: 300 g  C: 400 g D: 450 g E: 500 g 
 
3.  Üks valge ja üks tumedam rõngas on omavahel ühendatud. Peeter 
seisab rõngaste ees ja näeb joonisel olevat pilti. Millist pilti näeb rõngastest 
Paul, kes seisab rõngaste taga? 
 

A:    B:    C:    D:     E:  
 
4. Igas liidetavas asendati üks number tärniga. Leia kõigi tärniga asendatud 
numbrite summa. 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 10 
 
5. Leia vähima viiekohalise ja suurima neljakohalise arvu vahe. 
 

A: 1  B: 10  C: 1111 D: 9000 E: 9900 
 
6. Ruut ümbermõõduga 48 cm lõigati kaheks võrdseks osaks ning neist 
moodustati ristkülik nii nagu joonisel näidatud. Leia saadud ristküliku 
ümbermõõt. 
 

A: 24 cm B: 30 cm C: 48 cm D: 60 cm E: 72 cm 
 
7. Kasutades 38 täpselt ühesugust tikku, ehitas Kati  ühe kolmnurga ja sellest eraldi asuva 
ruudu. Kolmnurga igal küljel oli 6 tikku. Mitu tikku oli ruudu ühel küljel? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
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8. Hallid ja valged pärlid on nööril joonisel antud järjestuses. Pärleid saab ära võtta vaid 
nööri kummastki otsast. Anni tahab sealt ära võtta täpselt viis halli pärlit. Leia vähim 
võimalik arv valgeid pärleid, mis tal tuleb seejuures ära võtta. 
 

 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
9.  Tahvlile on kirjutatud neli arvu, milledest üks on arv 5. Kui neist kustutada ükskõik 
millised kolm arvu, siis tahvlile jäänud arv oleks kolm korda väiksem kustutatud arvude 
summast. Leia tahvlil olevate kõigi arvude summa.  
 

A: 10  B: 15  C: 20  D: 25  E: 30 
 
10. Bruno digitaalkella tabloo on katki – parempoolseimal numbril ei ole 
võimalik näha kolme horisontaalset lõiku. Bruno vaatas oma kella, kui 
kellaaeg just muutus joonisel ülemisel asuvast alumisel asuvaks. Leia 
kellaaeg alumisel joonisel. 
 

A: 12:40 B: 12:42 C: 12:44 D: 12:47 E: 12:49 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Milline ruut tuleb paigutada joonisel küsimärgi asemele, et ruutudes 
tumedaks värvitud osade pindalade summa võrduks ruutudes valgete 
osade pindalade summaga? 
 

A:   B:   C:   D:   E: sellist ruutu ei leidu 
 
12. Harri ja Jaan hakkasid liikuma samast punktist. Harri liikus kõigepealt 1 km põhja 
poole, siis 2 km läände, siis 4 km lõunasse ja lõpuks veel 1 km läände. Jaan liikus 
kõigepealt 1 km ida poole, siis 4 km lõunasse ja siis 4 km läände. Mida peab Jaan tegema 
veel selleks, et ta oleks Harriga jälle samas punktis? 
 

A: liikuma 1 km võrra põhja poole  B: liikuma 1 km võrra läände  
C: liikuma 1 km võrra loodesse  D: liikuma rohkem kui 1 km võrra loodesse 
E: ta on juba Harriga samas punktis 
 
13. Suvelaagris olevatest kõigist lastest 7 söövad jäätist iga päev, 9 söövad jäätist üle 
päeva ning ülejäänud lapsed ei söö üldse jäätist. Eile sõi jäätist 13 last. Mitu last sööb 
täna jäätist? 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: seda ei ole võimalik leida 

 
14. Viis känguru seisid ringjoonel. Nende järjestus kella liikumise suunas oli A, B, C, D ja 
E. Kui kelluke helises, siis kaks kõrvuti seisvat känguru vahetasid omavahel kohad ning 
seejärel istusid. Kui kelluke uuesti helises, siis jälle kaks kõrvuti seisvat känguru vahetasid 
omavahel kohad ning seejärel istusid. Nüüd oli nende järjestus kella liikumise suunas 
kängurust A alates A, E, B, D ja C. Kes kängurutest seisis püsti? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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15. Kolmekohalise arvu numbrite korrutis on 135. Leia selle arvu numbrite summa. 
 

A: 14  B: 15  C: 16  D: 17  E: 18 
 
16. On antud viis kujundit. Neist nelja kasutades moodustas Kati ühe ruudu. Millist 
kujundit ta ei kasutanud? 

 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E  
 
17. On antud kaks ruutu. Nende külgede pikkused erinevad 1 cm võrra ning pindalad 
21 cm2  võrra. Leia väiksema ruudu külje pikkus. 
 

A: 5 cm B: 7 cm C: 10 cm D: 12 cm E: 14 cm 
 
18. Kuup on koostatud 27 ühikkuubist. Leia vähim arv ühikkuupe, mis tuleb 
kuubist eemaldada, et nii ülalt-, eest- kui ka paremalt vaadates näeksime 
joonisel antud vaadet? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 9 
 
19. Pärdil on sületäis roose. Kui ta kingiks roose kolme kaupa, siis jääks tal lõpuks kaks 
roosi alles. Kui ta kingiks roose aga viie kaupa, siis jääks tal lõpuks ka kaks roosi alles. 
Vähemalt mitu roosi peaks Pärdil rohkem olema, et tal oleks võimalik kõik oma roosid ära 
kinkida nii kolme kaupa kui ka viie kaupa? 
 

A: 3  B: 1  C: 4  D: 10  E: 13  
 
20. Kuubi igale tahule on kirjutatud üks numbritest 1 kuni 6 nii, et igale tahule on kirjutatud 
erinev number. Ühist serva omavad tahud numbritega 1 ja 6, 1 ja 5, 1 ja 2, 6 ja 5, 6 ja 4, 6 
ja 2. Mis number on tahul, mille vastas on tahk numbriga 4? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: seda ei ole võimalik leida 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Sirgel on kuus punkti järjestuses A, B, C, D, E ja F. Teada on, et AF = 35 cm, 
AC = 12 cm, BD = 11 cm, CE = 12 cm ja DF = 16 cm. Leia lõigu BE pikkus. 
 

A: 13 cm B: 14 cm C: 15 cm D: 16 cm E: 17 cm 
 
22. Plaadil on järjest 5 lugu: A pikkusega 3 min, B pikkusega 2 min ja 30 sek, C pikkusega 
2 min, D pikkusega 1 min ja 30 sek ning E pikkusega 4 minutit. Need laulud kõlavad 
ringiratast samas järjestuses ilma vahepausideta. Sel hetkel kui Ats kodust lahkus, hakkas 
mängima lugu C. Tagasi koju jõudis ta täpselt tunni aja pärast. Milline lugu kõlas, kui ta 
koju jõudis? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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23. Volli kirjutas ühikruutudesse ühe kaupa üheksa erinevat arvu 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 ja 9. Neist nelja asukohad on antud joonisel. Ta märkas, et arvuga 5 
ühikruudu naaberruutudes asuvate arvude summa oli 9. (Kaks ühikruutu on 
naaberruudud, kui neil on ühine külg.) Leia arvuga 6 ühikruudu 
naaberruutudes asuvate arvude summa? 
 

A: 14  B: 15  C: 17  D: 28  E: 29 
 
24. Ühes reas kasvab 60 puud. Rea ühest otsast loendades on selles iga teine puu vaher 
ning iga kolmas puu on kas vaher või pärn. Kõik ülejäänud puud on kased. Mitu kaske 
kasvab selles reas? 
 

A: 10  B: 15  C: 20  D: 24  E: 30 
 
25. Läbipaistvast materjalist kuubile on joonestatud üks joon joonisel 
näidatud viisil. Millist pilti ei ole võimalik näha seda kuupi vaadates? 
 

A:   B:    C:    D:    E:  
 
26. Kuningas reisis koos teenritega lossist suvemaja poole kiirusega 5 km/h. Iga tunni aja 
möödudes saatis kuningas ühe teenritest tagasi lossi. Teenrid liikusid lossi poole alati 
kiirusega 10 km/h. Kui pikk oli ajavahemik esimese ja teise teenri lossi tagasi jõudmiste 
vahel? 
 

A: 30 min B: 60 min C: 75 min D: 90 min E: 120 min 
 
27. Tahvlil oli kolm ühekohalist arvu. Anni liitis need kokku ja sai tulemuseks 15. Seejärel 
kustutas ta ühe tahvlil olnud arvudest ja kirjutas selle asemele arvu 3. Reet leidis nüüd 
tahvlil olevate arvude korrutise ja sai tulemuseks 36. Milline võis olla Anni poolt kustutatud 
arv? 
 

A: nii 6 kui ka 7 B: nii 7 kui ka 8 C: ainult 6 D: ainult 7 E: ainult 8 
 
28. Ühe päevaga sööb jänes Juss kas 9 porgandit või 2 kapsast või 1 kapsa ja 4 porgandit 
või siis sööb ta ainult heina. Viimase 10 päeva jooksul sõi Juss kokku 30 porgandit ja 9 
kapsast. Mitmel päeval neist 10-st sõi ta ainult heina? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
29. Ilmamaal on vaid kahte liiki päevi – päikeselised ja vihmased. Igale päikeselisele 
päevale eelneb vahetult kaks järjestikust vihmast päeva ning viis päeva pärast vihmast 
päeva on alati ka vihmane päev. Täna on Ilmamaal päikeseline päev. Leia pärast tänast 
esimese sellise päeva järjekorranumber, mille kohta ei ole täpselt teada, kas see on 
päikeseline või vihmane. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: sellist päeva ei leidu 
 
30. Vanaemal on 10 lapselast, kelledest vanim on Eedi. Kõikide lapselaste vanused 
täisaastates on erinevad ning nende vanuste summa täisaastates on 180. Leia Eedi 
vähim võimalik vanus. 
 

A: 19  B: 20  C: 21  D: 22  E: 23 


