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1. (B) Vastusevariantides antud kujundid on kõik jaotatud teatud arvuks 
võrdseteks osadeks ja vähemalt üks osa neist on värvitud tumedaks. Ainult 
variandis B on kahest võrdsest osast täpselt üks osa ehk pool kujundist värvitud 
tumedaks. Teistes variantides on tumedaks värvitud osa kas väiksem kui pool 

kujundist (variandis A on 
3

1
osa, variandis D on 

4

1
osa ja variandis E on 

5

2
osa) 

või on suurem kui pool kujundist nagu variandis C (
4

3
osa).  

 
2. (C) Kõigis vastusevariantides on kolm tähte sellises õiges 
järjestuses nagu need on antud vihmavarjul. Variandis C on täht 
R kirjutatud peegelpildis. Seega ei saa see olla antud vihmavarju 
osaks. Variantides A, B, D ja E on kõik õigesti.  
 

Märkus: Võistluse ajal oli ka variandis A täht N kirjutatud 
peegelpildis ning ka variant A loeti õigeks vastuseks. 
 
3. (A) Ülemises reas on kõrvuti kaks halli ühikruutu. Rea keskmisel 
hallil ühikruudul on ühine külg nii valge kui musta ruuduga. Seega 
selle halli ruudu värvimine kas mustaks või valgeks ei vähenda sama 
värvi ühiste külgedega ruutude arvu. Ülemise rea parempoolsel hallil 
ühikruudul on üks ühine külg halli ja teine valge ühikruuduga. Selle 
ruudu värvimisel mustaks ei ole esimeses reas enam ühise küljega 
sama värvi ühikruute. Alumises reas on kõrvuti kaks musta 
ühikruutu. Kui värvida neist vasakpoolne ühikruut halliks, pole enam 
kõrvuti ühise küljega ühtegi sama värvi ühikruutu. Seega piisab kahe 
ühikruudu üle värvimisest. 
 
4. (D) Kui Leo andis 2 õuna Jürile, jäi talle endale 9 õuna ja 5 pirni. Saanud 
vastu mõned pirnid Jürilt, oli Leol õunu ühe võrra rohkem kui pirne. Seega oli 
Leol nüüd 9 õuna ja 9 – 1 = 8 pirni. Leo sai Jürilt juurde 8 – 5 = 3 pirni.  
 
5. (B) Murdjoon koosneb väikeste ruudukeste külgedest, mida on 
kokku 9. Kuna ühe ruudukese pindala on 4 cm2, siis selle 
ruudukese külje pikkus on 2 cm. Seega on murdjoone pikkus 
2 ∙ 9 cm = 18 cm.  
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6. (A) Iga hani, kes muneb iga päev ühe muna, muneb kümne päevaga 10 
muna. Iga hani, kes muneb üle päeva ühe muna, muneb 10 päevaga 5 muna. 
Kuna kumbagi liiki hanesid oli 5, siis munevad need haned kümne päevaga 
kokku 5 ∙ 10 + 5 ∙ 5 = 75 muna.  
 
7. (D) Teiselt kaalult näeme, et Dita 
on 2 kg raskem kui Rita. Asendades 
esimesel pildil vasakul kaalukausil 
Rita Ditaga, peame selleks, et kaal 
oleks taas tasakaalus, paremale 
kaalukausile lisama 2 kg. Seega 
kaks Ditat kaaluvad kokku 10 kg ja 
üks Dita seega 5 kg. 
 
8. (E) Vastusevariantidest on näha, et Peeter joonistas oma 
ringjoone kohta, kus seinal olev kõverjoon lõikab iseennast. 
Selliseid kohti on 4. Tähistame need numbritega 1, 2, 3 ja 4. 
Vastusevariandis A antud ringis lõikuvad kaks joont nagu 
numbritega 1, 2 ja 4 tähistatud kohtadel. Võrreldes nende 
joonte kõverusi, näeme, et variandis A antud ring saab 
paikneda vaid kohal numbriga 1. Samamoodi joonte kõverusi 
jälgides saame, et variandis B antud ring saab olla kohal 2 ning variandis D 
antud ring kohal 4. Vastusevariandis C antud ringis lõikub kolm joont ja see saab 
olla kohal 3. Variandis E antud ringile aga sobivat lõikekohta antud kõverjoonel 
ei ole. 
 
9. (E) Kui kahest ribast kokku kleebitud riba pikkus oli 50 cm ja üksteise peale 
asetatud osade pikkus oli 10 cm, siis ühe riba pikkus oli (50 + 10) : 2 = 30 cm. 
Kui kahe sellise riba kokku kleepimisel tekkinud riba pikkuseks oli 56 cm, siis 
kattuvate osade pikkus oli 60 – 56 = 4 cm. 
 
10. (A) Peenras oli 6 õitsvat taime, sest igal õitsval taimel oli ainult 1 õis. 
Õitsvatel taimedel oli kokku 6 ∙ 2 = 12 lehte. Ülejäänud taimedel oli lehti kokku 
32 – 12 = 20. Et igal sellisel taimel oli 5 lehte, oli mitteõitsvaid taimi kokku 
20 : 5 = 4. Seega peenras oli 6 + 4 = 10 taime.  
 


