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1. (C) Voltides kujundi pooleks mööda selle sümmeetriatelge, kattuvad kujundi 
mõlemad pooled täielikult. Selliseid telgi märkidel B ja D ei ole, märkidel A ja E 
on kummalgi 1 telg, kuid märgil C on neid telgi koguni 2.  

 
 
2. (E) Pitsa ühest veerandist saadakse 3 ühesugust pitsalõiku. Et terves pitsas 
on 4 veerandit, oleks terves pitsas selliseid lõike 1234  . Seega on üks 
saadud lõikudest 12 korda väiksem tervest pitsast. 
 
3. (A) Kuna traat pikkusega 10 dm on painutatud kümneks ühepikkuseks osaks, 
on ühe osa pikkus 1 dm. Pärast lõikamist koosnevad jupid kahest, kolmest ja 
viiest osast, mille pikkused on seega vastavalt 2 dm, 3 dm ja 5 dm. 
 
4. (C) Nummerdame magnetid joonisel näidatud 
viisil. Kindlasti peavad jääma magnetid numbritega 1 
ja 5, sest need hoiavad ainsatena lilledega kaarte. 
Nüüd võib eemaldada magneti 2, ühe magnetitest 3 
ja 4 ning kaks magnetite 6, 7 ja 8 seast. Seega saab 
ära võtta ülimalt 4 magnetit. 
 
5. (D) Ei ole võimalik saada kujundit D, sest ühe ruudu külg on lühem teise 
samasuure ruudu diagonaalist. 
 
6. (B) Kahe taldriku juures on kahvel paremal pool, järelikult tuleb nende 
tõstmiseks vasakule poole kasutada vähemalt kahte vahetust. Kui vahetada 
esiteks paremal pool asuva taldriku juures noa ja kahvli asukohad ning seejärel 
vahetada vasakult esimese ja teise taldriku vahel asuvate noa ja kahvli 
asukohad, jõuamegi kahe vahetusega nõutud tulemuseni. 
 
7. (D) Et igas sokipaaris on kaks sokki, on ussikesel olemas 50225   sokki. 
Oma 100 jala jaoks peab ta juurde ostma veel 5050100  sokki. 
 



8. (B) Jooniselt näeme, et Tõnu tornis on 2 · 2 · 6 = 24 kuubikut. 
Sama palju kuubikuid pidi olema ka Jaani tornis. Et Jaani torni 
igas kihis on 6 kuubikut, on tema tornis 46:24  kihti. 
 
9. (C) Pildi alumisel real kujutatud voodites magavad kaks 
tüdrukut, kel on padjal vasak kõrv, ülejäänud kahel tüdrukul ülemise rea voodites 
aga parem kõrv. 
 
10. (B) Kui jätta tahk tähega B paigale ja voltida tahud tähtedega 
A ja C vastavalt vasakpoolseks ja esitahuks, siis tahk tähega D 
läheks parempoolseks tahuks ja tahk tähega E tagumiseks 
tahuks. Tahu B vastastahuks enam tahku ei jätku.   
 


