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27. märts 2014 
 

JUUNIOR   (9.- 10. 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. Aastaarvu 2014 viimane number on suurem kolme esimese numbri summast. Mitu 
aastat tagasi oli viimati sellise omadusega aastaarv? 
 

A: 1  B: 3  C: 5  D: 7  E: 11 
 
2. Arv 2014 jagati jäägiga arvust 2014 väiksema naturaalarvuga. Leia tekkiva jäägi suurim 
võimalik väärtus.  
 

A: 1006 B: 1007 C: 1008 D: 1009 E: 2014 
 

3. Millises vastusevariandis antud avaldise väärtus jagub arvuga 6? 
 

A: üks miljon miinus üks    B: üks miljon miinus kaks   
C: üks miljon miinus kolm    D: üks miljon miinus neli  E: üks miljon miinus viis 
 

4.  Leia arvude 
3
2  ja 

5
4  aritmeetiline keskmine. 

 

A: 
15
11   B: 

8
7   C: 

4
3   D: 

15
6   E: 

8
5  

 
5. Väikese korrapärase kuusnurga külje pikkus on pool suure korrapärase 
kuusnurga külje pikkusest. Väikese kuusnurga pindala on 4 cm2. Leia suure 
kuusnurga pindala. 
 

A: 16 cm2 B: 14 cm2     C: 12 cm2     D: 10 cm2     E: 8 cm2  
 
6. Tähistagu a, b ja c joonisel antud joonte pikkuseid. Milline võrratus on õige? 
 
 

 
 

A: a < b < c      B: a < c < b      C: b < a < c      D: b < c < a      E: c < b < a 
 
7. Toomas joonistas koordinaattasandile ühe ruudu, mille üks diagonaalidest asus x-teljel. 
Sellel teljel asuvate tippude koordinaadid olid (–1; 0) ja (5; 0). Millises vastusevariandis on 
antud selle ruudu veel ühe tipu koordinaadid? 
 

A: (2; 0) B: (2; 3) C: (2; –6) D: (3; 5) E: (3; –1) 
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8. Millises vastusevariandis on lause „Iga osaleja lahendas ära rohkem kui 20 ülesannet“ 
eitus? 
 

A: Mitte ükski osaleja ei lahendanud ära rohkem kui 20 ülesannet. 
B: Vähemalt üks osaleja lahendas ära vähem kui 21 ülesannet. 
C: Iga osaleja lahendas ära vähem kui 20 ülesannet. 
D: Vähemalt üks osaleja lahendas ära täpselt 20 ülesannet. 
E: Vähemalt üks osaleja lahendas ära rohkem kui 20 ülesannet. 
 
9. Pildil oleva vanaaegse jalgratta suure ratta ümbermõõt on 4,2 m ja 
väikese ratta ümbermõõt on 0,9 m. Ühel hetkel olid mõlemal rattal 
ventiilid kõige madalamal. Mitme meetri pärast on järgmisel korral jälle 
mõlemad ventiilid samal ajal kõige madalamal? 
 

A: 4,2  B: 6,3  C: 12,6 D: 25,2 E: 37,8  
 
10. Maletaja mängis 40 partiid ja kogus kokku 25 punkti (võit andis 1 punkti, viik 0,5 punkti 
ja kaotus 0 punkti). Mitu partiid võitis ta rohkem kui kaotas? 
 

A: 5  B: 7  C: 10  D: 12  E: 15 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Praegu (2014. a) on Anni, tema ema ja vanaema vanuste summa 100 ning neist iga 
vanus on arvu kaks aste. Mis aastal Anni sündis? 
 

A: 1998 B: 2006 C: 2010 D: 2012 E: 2013 
 
12. Krokodilli saba pikkus on kolmandik kogu tema pikkusest. Tema pea pikkus on 93 cm 
ja see on veerand tema pikkusest ilma sabata. Kui pikk on krokodill? 
 

A: 558 cm B: 496 cm C: 490 cm D: 372 cm E: 186 cm 
 
13. Ühes peres on kuus liiget ning majas, kus nad elavad, on kaks vannituba. Neist igaüks 
käib hommikul ühe korra ühes vabadest vannitubadest. Pere liikmete vannitoas olemise 
ajad mingis järjestuses on: 9 min, 11 min, 13 min, 18 min, 22 min ja 23 min. Leia vähim 
võimalik aeg, mille jooksul jõuavad nad kõik hommikul vannitoas ära käia. 
 
A: 48 min B: 49 min C: 50 min D: 51 min E: 63 min 
 
14. Pallimeres on kolme värvi palle. Siniste ja punaste pallide arvud suhtuvad nagu 2 : 3 
ning punaste ja kollaste pallide arvud suhtuvad nagu 8 : 1. Milline on siniste ja punaste 
pallide arvude summa suhe kollaste pallide arvu? 
 

A: 5 : 1    B: 10 : 3    C: 13 : 1 D: 12 : 1 E: 40 : 3 
 
15. Paul riputas seinale viis ristkülikukujulist pilti. Iga pildi jaoks lõi ta seina ühe 
naela, mis asus põrandast 2,5 m kõrgusel. Igale pildile kinnitas ta ülemise 
serva kahe tipu vahele nööri pikkusega 2 m. Vastusevariantides on antud 
nende piltide mõõtmed nii, et esimene mõõt näitab pildi laiust ja teine kõrgust 
sentimeetrites. Millise pildi alumine serv oli põrandale kõige lähemal? 
 
A: 120 × 90         B: 120 × 50         C: 160 × 100        D: 160 × 60        E: 60 × 40 
 



 KÄNGURU 

16.  Skeemil on antud 7 punkti ja 5 neid ühendavat lõiku. Karl tahab skeemile 
lisada mõned antud punkte ühendavad lõigud nii, et kõikide antud punktide 
korral oleks sealt lähtuvate lõikude arv üks ja sama. Leia vähim arv lõike, mis 
tuleb selleks lisada.   
 
A: 4  B: 5  C: 6  D: 9  E: 10 
 
17. Kuubiku vastastahkudel asuvate arvude summa on kõikide vastastahkude 
paaride korral alati üks ja sama arv. Kolm arvu, mis asuvad joonisel 
mittenähtavatel tahkudel, on kõik algarvud. Leia arv tahul, mis on vastastahuks 
tahule arvuga 14. 
 
A: seda ei ole võimalik leida B: 13  C: 17  D: 19  E: 23 
 
18. Pärast seda kui Maria oli kõndinud 8 km kiirusega 4 km/h, hakkas ta jooksma 
kiirusega 8 km/h. Kui kaua oli ta jooksnud selleks hetkeks, kus tema kogu liikumise 
keskmiseks kiiruseks sai 5 km/h? 
 
A: 15 min B: 20 min C: 30 min D: 35 min E: 40 min 
 
19. Kolmikud Sille, Pille ja Killu tahtsid osta endale ühesugused mütsid. Kahjuks aga ei 
olnud neist kellelgi piisavalt raha. Sillel oli puudu kolmandik, Pillel veerand ja Killul viiendik 
mütsi hinnast. Kui mütsi hinda alandati 9,4 euro võrra, siis panid nad kõik oma rahad 
kokku ja selle eest said nad osta täpselt kolm sellist mütsi ning sentigi ei jäänud üle. Kui 
palju maksis müts algul? 
 

A: 12 eurot B: 16 eurot C: 28 eurot D: 36 eurot E: 38 eurot  
 

20. Positiivsete täisarvude a, b ja c korral 
19
25

c
1b

1a 


 . Millega on võrdne korrutis abc? 

 

A: 6  B: 10  C: 18  D: 36  E: 42 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Võrduses N · U · (M + B + E + R) = 33 tuleb tähed asendada numbritega nii, et 
erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid. Mitu erinevat võimalust on tähtede 
asendamiseks numbritega? 
 
A: 12  B: 24  C: 30  D: 48  E: 60 
 
22. Kuup on moodustatud 27-st ühikkuubist, milledest mõned on 
valged ja mõned on mustad. Joonisel on antud selle kuubi kaks 
erinevat vaadet. Leia suurim võimalik mustade ühikkuupide arv 
selles kuubis. 
 
A: 5  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 
23. Henry kirjutas tahvlile N erinevat positiivset täisarvu, millest ükski ei olnud suurem 
arvust 100. Kõigi kirjutatud arvude korrutis ei jagunud arvuga 18. Leia arvu N suurim 
võimalik väärtus. 
 

A: 5  B: 17  C: 68  D: 69  E: 90 
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24. Läbi punkti T joonestatud sirge puutub ringjoont kesk-
punktiga O punktis P. Lõigu TO pikendus lõikab ringjoont 
punktis A. Lõik TB on kolmnurga ATP nurgapoolitaja. Leia 
nurga PBT suurus.  
 
A: 43°  B: 45°  C: 50°  D: 55°  
E: nurga suurus ei ole üheselt määratud, sõltub punkti T asukohast  
 
25. Ühel saarel on iga konn kas rohelist või sinist värvi. Eelmise aastaga võrreldes oli 
siniste konnade arv suurenenud 60% võrra, aga roheliste arv vähenenud 60% võrra. Nüüd 
oli siniste konnade arvu suhe roheliste konnade arvu sama, mis eelmisel aastal oli 
roheliste konnade arvu suhe siniste konnade arvu. Mitme protsendi võrra oli muutunud 
konnade koguarv selle aasta jooksul? 
 

A: 0%  B: 20% C: 30% D: 40% E: 50% 
 
26. Kuubi mistahes kolm tippu moodustavad kolmnurga. Kui palju on nende seas selliseid 
kolmnurki, mille kõik kolm tippu ei asu kuubi samal tahul? 
 

A: 16  B: 24  C: 32  D: 40  E: 48 
 
27. Korrapärases kaheksanurgas tumedamaks värvitud osa pindala on 3 cm2 
(vt. joonist). Leia kaheksanurga pindala.  
 

A: 8 2  cm2      B: 9 2  cm2      C: 11 cm2          D: 12 cm2          E: 14 cm2 
 
28. Kõik seitsmekohalised naturaalarvud, mis koosnevad seitsmest erinevast numbrist 1, 
2, 3, 4, 5, 6 ja 7, on järjestatud alates vähimast. See arvude rida jaotati keskelt pooleks. 
Leia esimese poole suurim arv. 
  

A: 1234567       B: 3765421       C: 4123567       D: 4352617       E: 4376521 
 
29. Kolmnurga ABC külje BC keskpunkt on M ning AB = 6 cm, 
BC = 10 cm ja CA = 8 cm. Ruudu AMDE külg MD ja kolmnurga külg 
AC lõikuvad punktis F. Leia nelinurga AFDE pindala.   
 

A: 
8

124 cm2 B: 
8

125 cm2 C: 
8

126  cm2 D: 
8

127  cm2 E: 
8

128  cm2 

 
30. Ühes reas seisab külg-külje kõrval 2014 isikut ja kõik näoga samas suunas. Neist 
igaüks on kas valetaja, kes räägib alati valet, või tõerääkija, kes räägib alati tõtt. Iga isik 
ütles: „Minust vasakul on valetajaid rohkem kui tõerääkijaid paremal.“ Mitu valetajat on 
selles reas? 
 

A: 0  B: 1  C: 1007 D: 1008 E: 2014 


