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KÄNGURU 2015 
PRE-EKOLIER 

 
LAHENDUSED   
4p ülesanded 
 
9. (A) Teame, et palm kasvab saarel. Värvime joonisel 
saare pinna tumedamaks. Näeme, et saarel istub 6 konna. 
 
10. (B) Joonisel on näidatud kuidas vastusevariantides A, C, D ja E olevaid kehi 
on võimalik ehitada. Vastusevariandis B antud keha ehitamine aga ei ole 
võimalik, sest ülemises kihis oleva üksiku kuubiku saamiseks peaks ta ühe klotsi 
paigutama püsti, aga sel juhul ei ole enam võimalik teist vajalikul viisil lisada.  

 
 
11. (C) Mikul ja Timol on kokku 9 + 17 = 26 kommi. Võrdselt on neil komme siis, 
kui kummalgi on 26 : 2 = 13 kommi.  Et Mikul on 17 kommi, siis järelikult peab ta 
17 – 13 = 4 kommi Mikule andma. Tõepoolest, siis on ka Mikul 9 + 4 = 13 kommi. 
 
12. (E) Kuupäevas päeva tähistavas arvus saab olla kõige rohkem üks number 
5, so kuupäevadel 5, 15 ja 25. Aastas on vaid üks kuu, mille arvulises tähises on 
number 5, so mai kuu. Et number 5 tuleks kirjutada kolm korda, siis peab ka 
aastaarvus vähemalt üks number 5 olema. Et küsitakse kuupäevale 5.5.2015 
järgnevat kuupäeva, kus esimest korda on ka numbrit 5 kolm korda, siis selleks 
on kuupäev 15.5.2015.  
 
13. (A) Riidetükilt näeme, et välja lõigatud kolmnurkse 
osa servadel peavad kõik tähekesed olema erinevad. 
Sellised osad on antud vastusevariantides A ja B. 
Riidetükilt näeme ka, et kui vaid ühe piirjoonega 
tähistatud tähekese juurest alustada ja liikuda mööda 
kolmnurkse osa servi päripäeva edasi, siis peaks 
järgmisena tulema täheke, millel on piirjoonele lisaks ka 
seespool kaks joont. Vastusevariandis A see ongi nii. 
Vastusevariandis B jõuame päripäeva liikudes aga 
ennem tähekeseni, millel on piirjoonele lisaks seespool  
vaid üks joon.  
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14. (D) Kumbki tort lõigati 8-ks tükiks ja järelikult kahe tordi lõikamisel tekkis 
kokku 8 + 8 = 16 tükki. Et lapsi oli 14 ja igaüks sõi ühe tüki, siis tükke oli alles 
16 – 14 = 2.  
 
15. (E) Skeemilt näeme, et küsimärgiga tähistatud ruutu tuleb kirjutada arv, mis 
on kahe arvu summaks ning samas, kui sellest lahutame mingi arvu, saame ka 
ühe antud arvudest. Viimane aga tähendab seda, et küsimärgiga tähistatud 
ruudus olev arv peab olema alumises reas kahe ülejäänud arvu summa. Seega 
küsimärgiga ruutu tuleb kirjutada arv, mille korral neljast ülejäänud arvust saab 
moodustada kaks paari nii, et nende summad on võrdsed. Ühtlasi paneme 
tähele, et antud arvudest suurim ei saaks olla ei liidetavaks ülevalt alla, ega 
vähendajaks või vaheks alumisel real. Seega küsimärgiga ruutu saab olla 
kirjutatud vaid antud arvudest suurim, so 5. Sel juhul tõesti ülejäänud arvudest 
moodustub kaks paari, millede summa on 5, sest 2 + 3 = 4 + 1. 
 
16. (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.  
 


