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1. (E) Et Bellal on 3 ja 3 täppi ning Carlil 2 ja 3, siis Bellal on täppe rohkem. Et 
Dooral on 4 ja 4 täppi, siis tal on rohkem kui Bellal. Võrreldes Doora ja Erna 
kastides olevaid täppe, näeme, et vasakpoolses ruudus on Ernal üks rohkem kui 
Dooral, aga parempoolsetes on neil sama palju. Seega Ernal on rohkem kui 
Dooral. Vaatame nüüd Erna ja Anni ruutudes olevaid täppe. Ernal on neid kokku 
5 + 4 = 9 ja Annil 6 + 1 = 7. Seega kahes ruudus kokku on täppe kõige rohkem 
Ernal. 
 

 
 
2. (D) Arvud 71 ja 72 jäävad vahemikku 61 – 80. Seega 
nende istekohtadeni näitab suunda nool diagonaalis 
paremale üles. 
 
3. (C) Joonisel on 4 ringi, 2 ruutu ja 2 kolmnurka. Seega antud 
väidetest on õige, et ringe on kaks korda rohkem kui kolmnurki. 
 
4. (E) Ühes nädalas on 7 päeva. Et Kängu sünnist on möödas 
juba seitse nädalat ja 2 päeva, siis ajani, millal tema sünnist 
möödub 8 nädalat, on jäänud 7 – 2 = 5 päeva. 
 
5. (A) Et 17 + 3 = 20 ja 20 – 16 = 4, siis küsimärgiga kasti tuleb kirjutada arv 
20 + 4 = 24. 
 
6. (B) Nii Anna ise kui ka igaüks tema viiest sõbrast sai pool õuna. Järelikult 
õunte pooli pidi olema 6. Seega terveid õunu oli kaks korda vähem ehk 3.  
 
7. (C) Arv 57 on arvust 25 suurem 32 võrra. Nende vahele jääb 32 – 1 = 31 arvu. 
Järelikult kirjutas Juku arvud 25, 57 ja veel 31 arvu, mis teeb kokku 2 + 31 = 33 
arvu. 
 
8. (A) Kui seista näoga peegli poole, siis näeme 
oma vasakut poolt vasakul ja paremat paremal pool. 
Kui aga keegi teine vaatab meile otsa, siis tema 
näeks meie vasakut poolt enda suhtes paremal ja 
vastupidi. Seega Pipost antud pildil (keegi teine vaatab talle otsa) ning peeglis 
oleval kujutisel peavad parem ja vasak pool olema vahetatud. Seda arvestades 
saame, et peeglis oleval kujutisel peab peas olev lilleke olema vasakul pool ja 



keset pead olev kõrge moodustis peab olema lille poole kaldu. Sellised kujutised 
on vastusevariantides A ja B. Lillega samal pool peab lipsul olema 3 täppi. 
Näeme, et nii on vaid variandis A. Vaadates teisi tunnuseid, näeme, et tõesti 
kõik sobib: vasak silm on suurem ja selle kohal kulmukaar kõveram, juukse-
salgud vastavad ja lipsu teisel poolel on neli täppi.  
 


