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9. (D) Maja katusel on kokku 5 kolmnurka: neli väiksemat ja neist 
neljast moodustuv suur kolmnurk. Maja seinas on kokku 6 
kolmnurka: kolm ühest kolmnurgast koosnevat, kaks kolmnurka, 
mis koosnevad kahest kolmnurgast ja üks kolmnurk, mis 
koosneb nelinurgast ja kolmnurgast. Joonisel on 11 kolmnurka. 
 
10. (D)  Kaks palli on võrdsed 3 + 3 = 6 tähekesega. Üks täheke on võrdne kahe 
lillega. Küsimärgi asemele tuleb panna 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 lille. 
 
11. (B) Pauli ja Jaani vahel on üheltpoolt 
üks vaaterattakabiin ja teiselt poolt kolm. Kui 
Paul liiguks Jaani praegusele kohale, siis ta 
oleks vastupäeva liikunud kahe vaateratta-
kabiini võrra. Järelikult pidi ka Jaan olema 
liikunud vastupäeva kahe kabiini võrra.  
 
12. (C) Antud arvude seas on neli paaritut arvu ja üks paarisarv. Kui paarisarv 4 
oleks valitud, siis talle liidetav arv oleks paaritu ja nende summa oleks paaritu. 
Võrduse teisel poolel aga oleks kaks paaritut arvu ja nende summa oleks 
paarisarv. Järelikult ei saanud paarisarv 4 olla valitud. Kui võrduse ühele poole 
panna arvud 1 ja 7 ning teisele poole 3 ja 5, saamegi õige võrduse 1 + 7 = 3 + 5.  
  
13. (B) Liitmistabeli vasakpoolsest veerust näeme, et arvule 10 on liidetud 
midagi ja saadud 14. Järelikult alumine liidetav veerus peab olema 14 – 10 = 4. 
Küsimärgiga ruudus peab seega olema 4 + 7 = 11.  
 
14. (D) Et porgandite arv on pool õunte arvust ja pirnide arv on omakorda pool 
porgandite arvust, siis taldrikul peab olema õunu kõige rohkem ja pirne kõige 
vähem. Sellisteks on taldrikud vastusevariantides  B, C ja D. Taldrikul B on 1 
pirn, 3 porgandit ja 5 õuna. See ei sobi, kuna pirnide arv ei ole pool porgandite 
arvust ja ka porgandite arv ei ole pool õunte arvust. Taldrikul C on 2 pirni, 4 
porgandit ja 5 õuna. Ka see ei sobi, kuna porgandite arv ei ole pool õunte arvust. 
Taldrikul D on 1 pirn, 2 porgandit ja 4 õuna. See sobib, sest pirne on pool 
porgandite arvust ning porgandeid on pool õunte arvust.  
 

 
 



15. (D) Näeme, et neljanda pööramise järel on kujund oma algasendis. Seega 
kuuenda pööramise järel paikneb kujund samamoodi nagu teise pööramise järel. 
Selline kujund on antud ülesande vastusevariandis D. 
 

 
 
16. (B) Kell on pool kaks. Järelikult pool tundi tagasi oli kell üks. Veel kaks tundi 
enne seda oli kell 11. Vastusevariandis B antud kell näitab kellaaega 11.  
 


