
 KÄNGURU 
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 17. märts 2016 
 BENJAMIN   (5.- 6. 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. Milline liiklusmärki kujutavatest joonistest omab kõige rohkem sümmeetriatelgi? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 2. Veerand tervest pitsast lõigati kolmeks võrdseks pitsalõiguks. Mitu korda on üks saadud pitsalõik väiksem tervest pitsast? 
 A: 3  B: 4  C: 6  D: 8  E: 12 
 3. Traat pikkusega 10 dm painutati ühepikkusteks osadeks joonisel näidatud viisil. Seejärel lõigati traat punktidest A ja B läbi. Leia nii saadud kolme traadijupi pikkused.  
 A: 2 dm, 3 dm, 5 dm B: 2 dm, 2 dm, 6 dm C: 1 dm, 4 dm, 5 dm  
D: 1 dm, 3 dm, 6 dm E: 3 dm, 3 dm, 4 dm 
 4. Külmkapi uksel on mõned postkaardid, mis on sinna 
kinnitatud 8 tugeva magnetiga (mustad ringid joonisel). Leia 
suurim arv magneteid, mida saab sealt ära võtta kaarte ümber 
tõstmata nii, et ükski kaart siiski maha ei kukuks. 
 A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 5. Millist kujundit ei ole võimalik saada, kui kaks ühesugust halli ruutu teineteise peale asetada? 
 

A:  B:  C:  D:  E:   6. Ühe korraga võetakse laualt üks nuga ja üks kahvel ning nende kohad vahetatakse omavahel. Vähemalt mitu korda tuleb sellist vahetust teha, et iga taldriku juures oleks nuga paremal ja kahvel vasakul? 
 

  A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 6  7. Ussikesel on 100 jalga ja 25 paari sokke. Mitu sokki on tal vaja juurde osta, et tal oleks iga jala jaoks täpselt üks sokk? 
 

 A: 15  B: 20  C: 35  D: 50  E: 75 
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 8. Tõnu ehitas kuubikutest torni, mille kõik kihid olid ühesugused. Jaan 
kasutas oma torni ehitamiseks sama palju kuubikuid kui Tõnu ning ka 
tema torni kõik kihid olid ühesugused. Joonistest vasakpoolsel on 
antud Tõnu ehitatud torn ja parempoolsel Jaani ehitatud torni alumine 
kiht. Mitu kihti oli Jaani tornil? 
 A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 9. Toa vasakul poolel magavad Tiina ja Pille. Praegu on neil pead 
patjadel nii, et nende näod on vastamisi. Toa paremal poolel 
magavad Maie ja Kati ning neil on pead patjadel nii, et nende kuklad 
on vastamisi. Mitmel tüdrukul on vasak kõrv padjal? 
 A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 10. Joonisel on lahtise karbi pinnalaotus, mille igal tahul on üks täht. Kui 
sellest karp kokku voltida, siis millisel tahul puudub vastastahk?  
 A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti   11. Mari, Anne ja Kati töötavad ühes kohvikus. Igal päeval on neist kaks tööl, kolmas aga 
puhkab. Viie viimase päeva jooksul oli Mari tööl 3 päeval ja Anne 4 päeval. Mitmel päeval 
oli Kati tööl nende viimase viie päeva jooksul? 
 A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5  12. Klaara ladus lauale seitsmest väikesest hallist kolmnurgast joonisel 
antud kujundi. Ta tahab lisada sinna võimalikult vähe samasuguseid 
väikeseid halle kolmnurki nii, et lauale moodustuks vaid üks suur hall 
kolmnurk. Mitu väikeset halli kolmnurka tuleb tal lisada? 
 A: 5  B: 9  C: 12  D: 15  E: 18 
 13. Juku jaotas kõik kivid 222 kuhja nii, et igas oli 9 kivi. Seejärel võttis ta kõik need kivid 
ja jaotas kuhjadesse nii, et neist igas oli 2 kivi. Mitu kuhja ta nüüd sai? 
 A: 999  B: 900  C: 222  D: 111  E: 22 
 14. Kui Paul vaatab peeglisse, siis ta näeb seal parempoolsel joonisel 
antud kujutist kellast. Millist kujutist sellest kellast oleks ta näinud peeglist 
10 minutit varem? 
 

A:  B: C: D: E:  
 15. Paberiribale oli kirjutatud 10-kohaline arv 2581953764. Juku lõikas selle riba kahest 
kohast kõrvutiolevate numbrite vahelt läbi ja sai kolm pabeririba, igal üks arv. Leia nii 
saadud kolme arvu summa vähim võimalik väärtus. 
 A: 2675 B: 2975 C: 2978 D: 4217 E: 4298 
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16. Viis oravat A, B, C, D ja E istuvad samal lõigul, mis on jaotatud 22-ks võrdseks osaks. 
Samal lõigul asuvad ka kuus pähklit, millede asukohad on märgitud ristikestega. Ühel 
hetkel hakkavad kõik oravad korraga jooksma sama kiirusega neile kõige lähemal oleva 
pähklini. Kui orav on pähkli kätte saanud, siis hakkab ta otsekohe jooksma järgmise lõigul 
oleva pähklini, mis on talle siis kõige lähemal. Milline orav saab kaks pähklit? 
 

  A: A  B: B  C: C  D: D  E: E  17. Klassis on 30 õpilast. Nad istuvad paarikaupa nii, et iga poisi paariliseks on tüdruk ja 
täpselt pooltel tüdrukutel on paariliseks poiss. Mitu poissi on selles klassis? 
 A: 25  B: 20  C: 15  D: 10  E: 5 
 18. Vanema ostis oma neljale kassile toitu arvestusega, et seda jagub 12-ks päevaks ja 
iga kass saab päevas ühe kausitäie toitu. Koju jõudes selgus, et tema õuele oli lisaks 
tulnud veel kaks kassi. Mitmeks päevaks jagub seda ostetud toitu nüüd kuuele kassile, kui 
iga kass saab päevas kausitäie toitu?  
 A: 8  B: 7  C: 6  D: 5  E: 4 
 19. Kaheksatähelises sõnas BENJAMIN vastab igale tähele üks numbritest 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ja 7. Erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid. Sõnale BENJAMIN vastav arv on 
paaritu ja jagub arvuga 3. Mis number vastab tähele N?  
 A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 7 
 20. Ristküliku iga külje pikkus sentimeetrites on paarisarv. Millises vastusevariandis olev 
suurus ei saa olla selle ristküliku ümbermõõduks? 
 A: 16 cm B: 136 cm C: 180  cm D: 246 cm E: 300 cm 
 Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti  
21. Anna voltis paberist ringi pooleks. Saadud 
poolringi voltis ta jälle pooleks ja nii saadud 
veerandringi veelkord pooleks. Saadud sektori 
lõikas ta tükkideks mööda märgitud joont, mille 
alguspunktiks oli kaare keskpunkt. Nüüd voltis 
ta suurima paberi lahti. Millise kujuga oli see paberitükk? 
 

A:  B:  C:  D:  E:   22. Riho kirjutas tahvlile kõik sellised naturaalarvud, millest igal on kolm järgmist omadust: 
esimene number on 1, iga järgmine number ei ole väiksem eelnevast numbrist ning arvu 
numbrite summa on 5. Mitu arvu Riho kirjutas? 
 A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
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23. Kolmikud Fiks, Hiks ja Tiks on sündinud 17. märtsil ning nende 3 aastat noorem vend 
Moks on ka sündinud 17. märtsil. Kui suur saab olla nende nelja venna vanuste summa? 
 A: 53 aastat  B: 54 aastat   
C: 56 aastat  D: 59 aastat  E: 60 aastat 
 24. Kati joonistas kolm ruutu nii, et nende küljed moodustasid 
lõikumisel täisnurga. Ruutude külgede pikkused olid A cm, B cm ja 
C cm. Tumedamaks värvitud osade ümbermõõtude summa oli 
100 cm. Leia A + B + C. 
 A: 20   B: 25   C: 50   D: 100  E: seda ei ole võimalik leida  25. Ümmarguse laua taga istub võrdsete vahedega neli sportlast: suusataja, uisutaja, hokimängija ja lumelaudur. Suusataja istub Aili vasakul käel. Uisutaja istub Karli vastas. Eva ja Toomas istuvad kõrvuti. Hokimängija vasakul käel istub tüdruk. Millise spordialaga tegeleb Eva? 
 A: uisutamine B: suusatamine  
C: hoki  D: lumelauasõit E: pole võimalik antud informatsiooni põhjal leida 
 26. Tiidul oli musti ja valgeid ühesuuruseid kuubikuid. Ta ehitas neist kuubi, mille viis tahku on joonisel antud. Millises vastuse-variandis on selle kuubi kuues tahk? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 27. On kolm kaarti ja iga kaardi kummalegi poole on kirjutatud üks numbritest 1, 2, 3, 4, 5 
ja 6. Kõik kuus kirjutatud numbrit on erinevad. Neid kaarte üksteise kõrvale ladudes saab 
moodustada kolmekohalisi arve. Teada on, et saab moodustada arve 135 ja 234, aga ei 
saa moodustada arvu 126. Millist vastusevariantides antud arvudest ei ole võimalik 
moodustada? 
 A: 134  B: 146  C: 235  D: 245  E: 256 
 
28. Kujunditele ,  ja  vastavad kolm erinevat numbrit. Kui kolmekohalise arvu 

 numbrid kokku liita, saame kahekohalise arvu , mille numbrite summaks on 
ühekohaline arv . Milline number vastab kujundile ? 
 A: 4  B: 5  C: 6  D: 8  E: 9 
 29. Känguru Vabariigis on igas kuus 40 päeva. Esimene päev on pikkusega 1 tund, teine päev 2 tundi jne, kuni kuu viimane päev on pikkusega 40 tundi. Puhkepäevadeks on vaid kõik need päevad, mille pikkus tundides kas jagub arvuga 6 või on algarv. Kõik ülejäänud päevad on tööpäevad. Mitu korda on ühes kuus kahe puhkepäeva vahel täpselt üks tööpäev?  A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5  30. On kaks kolmekohalist arvu ja neis on kokku kuus erinevat numbrit. Teise arvu esimene number on võrdne esimese arvu viimase numbri kahekordsega. Leia kahe sellise kolmekohalise arvu summa vähim võimalik väärtus.  A: 552  B: 546  C: 301  D: 535  E: 537 


