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4p ülesanded  
 
11. (C) Külje BC pikkus 10 cm on ühtlasi nelja väiksema 
ühesuguse ristküliku pikkuseks. Samas on BC pikkus 
võrdne ka kahe väiksema võrdse ristküliku laiuste 
summaga. Seega on väikesed ristkülikud mõõtmetega 
10 cm ja 5 cm. Külje AB pikkus on võrdne ühe väikese 
ristküliku pikkuse ja kahe laiuse summaga.  
Seega AB = 10 cm + 5 cm + 5 cm = 20 cm.  
 
12. (D) Kui ruudukeste küljepikkus on 1 cm, siis kujundi alumine, 
kolmest ruudust koosnev kiht annab ümbermõõtu osa, mille pikkus 
on 3 ∙ 1 cm + 1 cm + 1 cm + (3 cm – 2cm) = 6 cm. Kahest ruudu-
kesest koosnev keskmine kiht annab ümbermõõtu osa, mille 
pikkus on 1 cm + 1 cm + (2 cm – 1 cm) = 3 cm ning ruuduke 
ülemises kihis annab ümbermõõtu osa pikkusega 3 ∙ 1 cm = 3 cm. 
Seega kujundi ümbermõõt on 6 cm + 3 cm + 3 cm = 12 cm.  
 
13. (E) Et kuude tähised kuupäevas võivad olla 01, 02 kuni 12, siis suurima 
numbrite summaga on neist 09. Kuupäeva tähistavad arvud võivad olla 01 kuni 
31, milledest suurima numbrite summaga on 29. Seega suurim summa, mida 
sellise nelja numbri liitmisel on võimalik ühe aasta jooksul saada, on 
0 + 9 + 2 + 9 = 20.  
 
14. (C) Vaadeldava püramiidi põhitahuks on ruut ja neli kolmnurka selle 
külgtahkudeks. Variantides A, B, D ja E antud pinnalaotustest saame sellise 
püramiidi kokku voltida nii, et igale põhja servale jääb üks külgtahk. Variandi C 
korral aga ei saa põhitahu parempoolsele servale voltida ühtki külgtahku, samas 
kui vasakpoolsele servale jääb neid 2. 
 
15. (D) Elanike arv 9 majas kokku on suurim, kui igas kahes kõrvuti olevas 
majas on kokku võimalikust suurim arv elanikke, st 6. Et ükski maja ei ole tühi, 
siis naabermajade elanike arvud saavad olla 1 ja 5, 2 ja 4 ning 3 ja 3. Kui oleme 
kaheksasse esimesse majja paigutanud elanikud nii, et naabermajades on 
kokku 6 elanikku, siis kokku oleks 4 ∙ 6 = 24 inimest. Et saada nüüd suurim 
elanike arv 9 majas kokku, peaks viimases majas olema suurim võimalik arv 
elanikke, so 5. See on saavutatav, kui majades on vaheldumisi 5 ja 1 elanikku 
alates esimesest majast. Kokku elaks neis majades siis 24 + 5 = 29 inimest. 
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16. (C) Paneme tähele, et liites iga inimese sünniaastale tema vanuse, mille ta 
saavutab just aastal 2015, saamegi alati summaks aastaarvu 2015. (See kehtib 
ka mistahes teise, aastast 2015 erineva, aasta kohta.) Seega Liisa ja tema ema 
sünniaastate ja vanuste summa on 2 ∙ 2015 = 4030.  
 
17. (B) Kui ristküliku pindala on 12 cm2, siis selle ristküliku külgede täisarvulised 
pikkused võivad olla kas 1 cm ja 12 cm, 2 cm ja 6 cm või 3 cm ja 4 cm. Selliste 
ristkülikute ümbermõõdud on vastavalt 26 cm, 16 cm või 14 cm. Nendest 
võimalustest on valikvastuste seas antud vaid 26 cm variandis B.  
 
18. (C) Lõik BC tuleks värvida roheliseks, sest see 
on küljeks kolmnurgas ABC, kus on juba sinine külg 
AC, ja ka kolmnurgas BCD, kus on juba punane 
külg BD. Külg CD tuleks nüüd värvida siniseks, sest 
kolmnurgas BCD on juba üks punane ja üks 
roheline külg. Külg DE tuleks värvida roheliseks, sest DE on küljeks kolmnurgas 
CDE, kus on juba sinine külg ja ka kolmnurgas DEF, kus on juba punane külg. 
Seega külg CE kolmnurgas CDE tuleks värvida punaseks, sest selles 
kolmnurgas on juba sinine külg CD ja roheline külg DE. 
 
19. (E) Kirsside seas on kollaseid marju rohkem kui punaseid, murelite seas aga 
on punaseid marju rohkem kui kollaseid. Võib juhtuda kõige halvem, et Sander 
võtab mingis järjekorras välja kõik 5 kollast kirssi ja kõik 7 punast murelit ja ikka 
ei ole sama värvi kirssi ja murelit. Korvi on jäänud 3 punast kirssi ja 2 kollast 
murelit. Võttes nüüd kolmeteistkümnenda marja, jõuab Sander kindlasti oma 
eesmärgini. Kui viimasena võetud mari on punane murel, on tal punast värvi 
kirss ja murel, kui see on kollane kirss, on tal olemas kollast värvi kirss ja murel. 
Eesmärgini võib muidugi väga hea õnne korral jõuda ka kahe marja võtmise 
järel, kuid kindla tulemuse saavutamiseks tuleks võtta vähemalt 13 marja. 
 
20. (B) Joonisel on nooleotstega näidatud need ruudud, 
kuhu känguru saab algusruudult ühe hüppega liikuda. 
Märgime joonisel punktiga kõik need ruudud, millelt känguru 
saab ühe hüppega hüpata ruudule A. Punktiga märgitud 
ruutudest kuuele on võimalik ühe hüppega liikuda mõnelt 
nooleotsaga näidatud ruudult. Tähistame need ruudud 
ristiga. Seega kulub kängurul vähemalt 3 hüpet, et jõuda 
ruudule A: esimese hüppega ühele noolega osutatud 
tärniga ruutudest, teise hüppega ühele ristiga märgitud 
ruutudest ning kolmandaga ruudule A.  
 


