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STUDENT   (11.- 12. 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. Teada on, et Anette on sündinud 1997. aastal ja tema noorem õde Veronika 2001. 
aastal. Seega on kahe õe vanuste vahe igal juhul 
 

A: väiksem kui 4 aastat B: vähemalt 4 aastat  
C: täpselt 4 aastat  D: suurem kui 4 aastat E: vähemalt 3 aastat 
 

2. Lihtsusta avaldis .)()( 55 abba   
 

A: 0  B: 5)(2 ba    C: 522 ba5    D: 522 ba5    E: 52 ba5  
 

3. Mitu lahendit on võrrandil  1xx2 42  ? 
 

A: 0  B: lõpmata palju  C: 2  D: 1  E: 3  
 
4. Diana joonistas kogutud andmete põhjal tulpdiagrammi (vt. joonist). 
Selle tulpdiagrammi põhjal joonistas Jasper vastava sektordiagrammi. 
Millise diagrammi Jasper võis joonistada?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
5. Liidame 31 järjestikust naturaalarvu alates arvust 2001 ja lõpetades arvuga 2031 ning 
saadud summa jagame arvuga 31. Millise tulemuse saame?  
 

A: 2012 B: 2013 C: 2015 D: 2016 E: 2496 
 
6. Mitut järgmist kujundit saab joonistada pliiatsit paberilt tõstmata nii, et ühtegi jooneosa 
ei läbita kaks korda? 

 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
 
 

 

 KÄNGURU 

7. Ruudukujulist paberit volditi neli korda kokku mööda märgitud 
punktiirjooni. Nii saadi üks väike ruut. Saadud ruudult lõigati ära üks 
nurk. Seejärel volditi paber lahti. Mitu nelinurkset auku oli paberis? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 4  E: 9 
 
8. Joogiklaas on tüvikoonusekujuline (vt. joonist). Klaasi külgpind tuleb tervikuna 
katta (ilma ülekattumisteta) värvilise paberiga. Millise kujuga peab see paber 
olema? 

 

A:     B:    C:      D:     E:   
 
9. Kolme poolringi diameetrid on ühe täisnurkse kolmnurga külgedeks. 
Poolringide pindalad on X cm2, Y cm2 ja Z cm2 (vt. joonist). Milline 
järgmistest seostest on alati tõene? 
 

A: ZYX    B: ZYX   
C: ZYX   D: 222 ZYX    E: ZYX  22  
 
10. Esitati küsimus: “Mitu teravnurka saab olla kumeral nelinurgal?“  
Leia küsimuse õigete vastuste täielik loend. 
 

A: 0, 1, 2       B: 0, 1, 2, 3       C: 0, 1, 2, 3, 4       D: 0, 1, 3       E: 1, 2, 3 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 

11.  )2015:2015()20152015()20152015()20152015(  
 

A: 2015  B: 2015 C: 2016 D: 2017 E: 4030 
 
12. Mitmeks osaks jaotavad koordinaattasandi kolm joont: x-telg ning funktsioonide 

2x2)x(f   ja 1x)x(g 2   graafikud? 
 
A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 
13. Ella tahab kirjutada joonisel igasse ringi ühe arvu nii, et iga arv oleks 
oma kahes naaberringis oleva arvu summa. Kaks arvu on ta juba 
kirjutanud. Millise arvu peab ta kirjutama küsimärgiga ringi? 
 

A: –5  B: –16 
C: –8  D: –3  E: selline arvude kirjutamine ei ole võimalik 

 
14. Antud on viis erinevat positiivset täisarvu a, b, c, d ja e, mille kohta on teada, et 

bec : , dba   ja ade  . Milline arvudest a, b, c, d ja e on kõige suurem? 
 

A: a  B: b  C: c  D: d  E: e 
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15. Kui on n positiivset arvu, siis nende geomeetriline keskmine on n-es juur nende 
arvude korrutisest. On antud kuus positiivset arvu. Teada on, et neist kolme geomeetriline 
keskmine on 3 ja kolme ülejäänud arvu geomeetriline keskmine on 12. Leia kuue antud 
arvu geomeetriline keskmine.  
 

A: 4  B: 6  C: 
2

15   D: 
6

15   E: 36 
 
16. Joonisel on kolm ühise keskpunktiga ringjoont ja suurima ringjoone kaks 
ristuvat diameetrit. Teada on, et kolme tumedamaks värvitud kujundi pindalad 
on võrdsed ning väikseima ringjoone raadius on 1. Leia kõigi kolme ringjoone 
raadiuste pikkuste korrutis. 
 

A: 6  B: 3  C: 
2
33  D: 22  E: 6 

 

17. Ärimees ostis kaks autot ja müüs mõlemad kohe edasi. Esimese auto müüs ta 40% 
võrra kallimalt, kui oli ise selle ostnud ning teise auto 60% võrra kallimalt, kui ise oli 
ostnud. Nende kahe auto müügist saadud summa oli 54% võrra suurem summast, mille ta 
oli kulutanud nende kahe auto ostuks. Leia esimese ja teise auto hindade, millega 
ärimees need ostis, suhe.  
 
A: 10 : 13 B: 20 : 27 C: 7 : 12 D: 3 : 7 E: 2 : 3 
 
18. Betty ja Kaili viskavad kuuetahulisi täringuid. Bettil on täring, mille tahkudel on numbrid 
1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ning Kailil on täring, mille tahkudel on numbrid 2, 2, 2, 5, 5 ja 5. Ühe 
viskekorra võidab see, kelle täringul tuleb suurem number. Kui tulevad võrdsed numbrid, 
siis jäävad nad viiki. Milline on tõenäosus, et viskekorra võidab Kaili? 
 

A: 
3
1   B: 

18
7   C: 

18
11   D: 

2
1   E:  

12
5  

 

19. Lotomasinas on 2015 palli. Neile on kirjutatud naturaalarvud 1 kuni 2015 nii, et igal 
pallil on üks arv. Kõik pallid, milledel olevate arvude numbrite summad on samad, on 
sama värvi ning pallid, milledel olevate arvude numbrite summad on erinevad, on erinevat 
värvi. Mitut erinevat värvi palle on lotomasinas? 
 

A: 10  B: 27  C: 28  D: 29  E: 2015  
 
20. Täringu tahkudel on 1 kuni 6 silma, kõigil tahkudel on erinev 
arv silmi ning vastastahkudel olevate silmade summa on alati 7. 
Joonisel on kahest ühesugusest täringust moodustatud hulk-
tahukas mõõtmetega 1 × 1 × 2. Selle hulktahuka ühel tahul mõõtmetega 1 × 1 on 3 silma. 
Mitu silma võib asuda selle hulktahuka teisel tahul mõõtmetega 1 × 1? 
 

A: ainult 5  B: ainult 2 
C: nii 2 kui ka 5 D: nii 1, 2, 3 kui ka 5 E: nii 2, 3 kui ka 5 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. On antud arvude 1 kuni 10 korrutustabel.  
Leia nende 100 korrutise summa. 
 

A: 1000 B: 2025 C: 3025 D: 3500 E: 5500 
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22. Koordinaattasandile on joonestatud neli sirget a, b, c ja d  ning 
joon, mille võrrand on )yx(2)x2yx( 22222  . Milline neist 
sirgetest a, b, c, d  ühtib y-teljega? 
 

A: a  B: b 
C: c  D: d  E: mitte ükski neist 
 
23. Kui lugeda vastusevariantides antud lauseid vasakult paremale, 
siis milline on esimene tõene lause? 
 

A: C on tõene       B: A on tõene       C: E on väär       D: B on väär       E: 1 + 1 = 2 
 
24. Kui palju on selliseid erinevaid naturaalarve n, mille korral korrapärase n-nurga 
sisenurga suurus (kraadides) on täisarv? 
 

A: 17  B: 18  C: 22  D: 25  E: 60 
 
25. Kui palju on kolmekohalisi arve, mida saab esitada täpselt üheksa erineva arvu 
summana nii, et iga liidetav on arvu 2 mittenegatiivse täisarvulise astendajaga aste? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5  
 
26. Kui palju on erinevaid kolmnurki ABC, kus  90ABC  ja AB= 20 cm ning mille 
kõikide külgede pikkused on täisarv sentimeetreid? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 6 
 
27. Ristkülikus ABCD on punkt 1M  lõigu DC keskpunkt, 2M  lõigu 

1AM  keskpunkt, 3M  lõigu 2BM  keskpunkt ja 4M  lõigu 3CM  
keskpunkt. Leia nelinurga 4321 MMMM  ja ristküliku ABCD 
pindalade suhe. 
 

A: 
16
7   B: 

16
3   C: 

5
1   D: 

32
9   E: 

32
7  

 
28. Tahvlile joonistatakse siniseid ja punaseid ristkülikuid. Täpselt 7 neist ristkülikutest on 
ühtlasi ruudud. Punaseid ristkülikuid on 3 võrra rohkem kui siniseid ruute. Punaseid ruute 
on 2 võrra rohkem kui siniseid ristkülikuid. Mitu sinist ristkülikut on tahvlil? 
 

A: 1  B: 3  C: 5  D: 6  E: 10 
 
29. Loendamisklubi 96 liiget seisavad ringjoonel. Nad hakkavad üksteise järel järjest 
ütlema naturaalarve 1, 2, 3, 4, 5 jne. Iga liige, kes ütleb paarisarvu, astub ringjoonelt ära. 
Ringjoonele jäänud aga jätkavad samal viisil seni, kuni ringjoonele jääb üksainus liige. 
Millise arvu ütles see viimaseks jäänud liige esimesel korral? 
 

A:  95   B: 65  C:  33   D: 17  E: 1      
 

30. Nii Mart kui ka Mikk pidi oma vihikus sõnas KANGAROO tähed asendama numbritega 
nii, et saadud kaheksakohaline arv jaguks arvuga 11 ning erinevatele tähtedele vastaksid 
erinevad numbrid ja ühesugustele ühesugused. Mart sai tulemuseks kõige suurema 
võimaliku arvu ja Mikk kõige väiksema võimaliku arvu. Kummaski vihikus oli üks ja sama 
täht asendatud ühe ja sama numbriga. Leia see number. 
 

A: 0  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 


