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21. (D) Voldime kujundi tagasi lahti pärast lõikamist samm-sammult nagu 
näidatud joonisel ja allesjäänud osa ringist värvime tumedaks. Et lõikejoone 
alguspunkt oli kaarekese keskpunktis, jõuame lõpuks variandis D antud 
kujundini.  

 
 
22. (B) Et arvu esimene number on 1, siis ülejäänud numbrite summa peab 
olema 4. Kuna iga järgmine number ei ole väiksem eelnevast, vastab ülesande 
tingimustele viis arvu 11111, 1112, 113, 122 ja 14. 
 
23. (A) Kui Paul oleks kolmikutega sama vana, siis nelja poisi vanuste summa 
oleks 3 aasta võrra suurem tegelikust. Et siis kõik poisid oleksid ühevanused, 
peaks vanuste summa jagamisel arvuga 4 andma tulemuseks ühe poisi vanuse. 
Seega, et teada saada, kas antud arv sobib nelja venna vanuste summaks, 
liidame antud arvule arvu 3 ja siis jagame arvuga 4. Vastusevariantides antud 
arvudest 3 võrra suuremad arvud on 56, 57, 59, 62 ja 63. Neist ainult arvu 56 
saame jagada 4-ks võrdseks osaks. Seega nende nelja venna vanuste sum-
maks saab olla 53. 
 
24. (B) Paneme tähele, et tumedaks värvitud osade ümbermõõtude summa on 
võrdne kolme antud ruudu ümbermõõtude summaga. Seega 100 = 4(A + B + C), 
millest A + B + C = 25 (cm).  
 
25. (A) Tähistame neli istumiskohta numbritega alustades Karlist. 
Siis tema vastas kohal 3 istub uisutaja. Aili ei saa istuda kohal 2, 
sest tema vasakul käel peab olema suusataja, mitte aga uisutaja. 
Aili ei saa istuda ka kohal 3, sest Eva ja Toomas peavad istuma 
kõrvuti. Seega Aili on kohal 4. Et Aili vasakul käel istub Karl, siis 
on Karl ülesande tingimuste põhjal suusataja. Hokimängija ei saa 
istuda kohal 4, sest tema vasakul käel peab olema tüdruk. Järelikult istub 
hokimängija kohal 2 ja tüdruk Eva peab istuma kohal 3. Seega Eva on uisutaja, 
hokimängija on Toomas ja Aili on lumelaudur.  
 



26. (A) Kuna kõik 5 antud tahku on kuubi tahkudeks, võime neist ühe valida ja 
nimetada Tiidu ehitatud kuubi alumiseks tahuks. Olgu selleks kõige vasak-
poolsem kahe musta ruuduga tahk. Ülejäänud neljast antud ühesugusest tahust 
vähemalt kolm on Tiidu kuubile külgtahkudeks. Ükskõik millised kolm nendest 
neljast me külgtahkudeks ei võtaks, jäävad Tiidu kuubi ülemisse kihti  ainult 
valged kuubikesed. Seega peab valitud põhitahu vastastahk koosnema vaid 
valgetest ruutudest. Selline on ainsana valikvastuses A antud tahk, mis sobib 
Tiidu kuubi ülemiseks puuduvaks tahuks. 
 
27. (D) Kolmekohalise arvu moodustamiseks tuleb kasutada kolme kaarti ja 
selles arvus ei saa korraga olla kahte numbrit, mis on kirjutatud ühe ja sama 
kaardi erinevatele pooltele. Võimalike arvude 135 ja 234 põhjal saame öelda, et 
numbriga 3 kaardi teisel pool ei saa olla numbrid 1 ja 5 ning 2 ja 4. Seega 
numbriga 3 kaardi teisel poolel saab olla vaid number 6. Et arvu 126 ei saa 
moodustada, siis peavad numbrid 1 ja 2 olema ühe ja sama kaardi erinevatel 
pooltel. Järelikult on ka numbrid 4 ja 5 kirjutatud ühe kaardi erinevatele pooltele. 
Seega ei saa nii moodustatud kolmekohalistes arvudes olla korraga numbrite 
paarid 1 ja 2, 3 ja 6 ning 4 ja 5. Seetõttu ei ole vastusevariantides antud 
arvudest võimalik moodustada vaid arvu 245. 
 
28. (E) Kujunditele ring, ruut ja kolmnurk vastavad kolm erinevat numbrit. Kuna 
ruut + kolmnurk = ruut, siis järelikult kolmnurk = 0. Kolmekohalise arvu numbrite 
summa 2 ringi + ruut on kahekohaline arv, milles ruut näitab kümneliste arvu ja 
kolmnurk üheliste oma. Seega saame, et 2 ringi + ruut = 10 ruutu + kolmnurk, 
millest 9 ruutu + 0 = 2 ringi. See on numbrite korral võimalik aga vaid siis, kui 
ruut = 2 ja ring = 9. 
 
29. (A) Arvuga kuus jaguvad arvud on kõik paarisarvud ja arvust 2 suuremad 
algarvud on paaritud. Kahe järjestikuse arvuga 6 jaguva arvu vahele jääb 2 
paarisarvu ja kolm paaritut. Et kõik arvuga 6 jaguvad arvud jaguvad arvuga 3, 
siis neist kolmest paaritust arvust keskmine jagub alati arvuga 3. Seega algarv 
saab olla arvuga 6 jaguvast arvust kas ühe võrra suurem või ühe võrra väiksem. 
Järelikult kahe järjestikuse puhkepäeva vahele jääv üksik tööpäev ei saa olla 
selliste puhkepäevade vahel, kus mõlemas tundide arv jaguv arvuga 6 või kui 
ühes tundide arv jagub arvuga 6 ning teises on tundide arv algarv. Seega saab 
üks tööpäev olla vaid kahe sellise puhkepäeva vahel, mille tundide arvud on 
teineteisest kahe võrra erinevad algarvud. Selliseid algarvude paare kuni arvuni 
40 on neli. Need on 3 ja 5, 11 ja 13, 17 ja 19 ning 29 ja 31. Juhtudel 11 ja 13, 17 
ja 19 ning 29 ja 31 aga on nende kahe päeva vahele jääv ainus päev ka 
puhkepäev, sest tundide arv jagub arvuga 6. Seega on ühes kuus vaid ühel 
korral kahe puhkepäeva vahel täpselt üks tööpäev. 
 
30. (E) Olgu vaadeldavad kolmekohalised arvud abc ja xyz, kus x = 2c. Et nende 
arvude summa oleks võimalikult väike, peavad esimesed numbrid olema 
vähimad võimalikest, kuid erinema arvust 0. Vaatame esmalt võimalust c = 1. 
Siis x = 2 ja a vähim võimalik väärtus oleks 3. Numbrid b ja y oleksid (mingis 
järjekorras) 0 ja 4 ning z = 5. Vaadeldav summa oleks siis 301 + 245 = 546. Kui 



aga c = 2, siis x = 4, numbri a vähim võimalik väärtus oleks 1, numbrid b ja y 
oleksid 0 ja 3 ning z = 5. Summa oleks 102 + 435 = 537, mis on väiksem kui 
eelmisel juhul. Kui c oleks suurem kui 2, siis x oleks kas 6 või veelgi suurem ja 
ka summa tuleks arvust 600 suurem. Seega vähim võimalik summa oleks 537. 
 


