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KADETT   (7.- 8. 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. Arvuta (20 + 18) : (20 – 18). 
 

A: 18  B: 19  C: 20  D: 34  E: 36 
 

2. Sõna MAMA saab kirjutada tähthaaval ülevalt alla nii, et sel sõnal on vertikaalne 
sümmeetriatelg. Millises vastusevariandis antud sõna saab samuti tähthaaval ülevalt alla 
kirjutada nii, et sel oleks vertikaalne sümmeetriatelg? 
 

A: ROOT B: SOOM C: SOOT D: LOOT E: TOOT 
 

3. Kahe kolmnurga ümbermõõdud on võrdsed. Neist ühe kolmnurga külgede pikkused on 6, 10 
ja 11. Teine kolmnurk on võrdkülgne. Leia võrdkülgse kolmnurga külje pikkus. 
 

A: 6  B: 9  C: 10  D: 11  E: 27 
 

4. Millise arvuga tuleks võrduses 2 · 18 · 14 = 6 · * · 7 tärnike asendada, et 
võrdus oleks õige? 
 

A: 8  B: 9  C: 10  D: 12  E: 15 
 

5.  Millises vastusevariandis on seesama aiaosa, mis parempoolsel joonisel? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 

6. Ehitaja Eedi plaanib ehitada treppi esimeselt korruselt teisele nii, et iga trepi-
astme nii kõrgus kui ka sügavus oleks 15 cm ning viimase astme horisontaalne 
plaat ühtiks teise korruse põrandaga. Mitu astet tuleb tal ehitada selle trepi jaoks, 
kui esimese korruse põrandalt teise korruse põrandani on 3 m? 
 

A: 8  B: 10  C: 15  D: 20  E: 25 
 

7. Mitut erinevat teed pidi on võimalik minna punktist A punkti B, kui liikuda 
tohib vaid märgitud teid pidi ja noolega näidatud suunas? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
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8. Suur ristkülik on jaotatud üheksaks võrdseks ristkülikuks. Teada on, et iga 
sellise ristküliku pikim külg on pikkusega 10 cm. Leia suure ristküliku 
ümbermõõt. 
 

A: 40 cm B: 48 cm C: 76 cm D: 81 cm E: 90 cm 
 
9. Ristkülikusse mõõtmetega 7 × 11 on joonestatud kaks ringjoont nii, 
et kumbki neist puutub ristküliku kolme külge. Leia ringjoonte 
keskpunktide vaheline kaugus. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
10. Ruudu ABCD külgedele AD ja AB on märgitud vastavalt punktid M ja N 
nii, et CM ja CN jaotavad ruudu kolmeks võrdse pindalaga osaks. 
Leia lõigu DM pikkus, kui ruudu külje pikkus on 3 cm.  
 

A: 0,5 cm B: 1 cm C: 1,5 cm D: 2 cm E: 2,5 cm 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Marta kirjutas paberilehele ühe õige korrutamistehte. Seejärel 
värvis ta selles kolm numbrit üle joonisel näidatud viisil. Leia 
ülevärvitud kolme numbri summa.  
 

A: 5  B: 6  C: 9  D: 12  E: 14 
 
12. Ristkülik on jaotatud 40-ks ühesuguseks ruuduks selliselt, et nii ruutudest tekkinud ridu kui 
ka veerge on enam kui üks. Värni värvis tumedaks kõik ühikruudud ühes reas, millest nii 
ülespoole kui allapoole jäi sama arv ridu. Mitu ruutu jäi tumedaks värvimata? 
 

A: 20  B: 30  C: 32  D: 35  E: 39 
 
13. Raul tahab teada poole grammi täpsusega, kui palju tema raamat kaalub. Tal on kodus 
kaal, millega saab mõõta vaid 10 grammi täpsusega. Vähemalt mitu samasugust raamatut 
peaks tal olema, et selle kaaluga saaks ta leida oma raamatu kaalu soovitud täpsusega? 
 

A: 5  B: 10  C: 15  D: 20  E: 50 
 
14. Kolmest ruumist ühes on peidus lõvi. Esimese ruumi uksele on kirjutatud “Lõvi on siin”. 
Teise ruumi uksele on kirjutatud “Siin ei ole lõvi”. Kolmanda ruumi uksele on kirjutatud 

“ 2 3 3 2 3 – 2   2  – 3 ”. Ainult ühe ruumi uksel olev silt on õige. Millises ruumis on lõvi? 
 
A: esimeses  B: teises  C: kolmandas  
D: lõvi saab olla ükskõik millises neist E: lõvi võib olla nii esimeses kui ka teises ruumis  
 
15. Joonas joonistas ristkülikusse joonisel näidatud murdjoone. Nii 
tekkivatest nurkadest nelja suurused on märgitud joonisele. Leia 
küsimärgiga tähistatud nurga suurus.  
 
A: 11°  B: 12°  C: 16°  D: 17°  E: 33° 
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16. Annika tahab kirjutada paberile mõned arvust 100 väiksemad algarvud nii, et igat numbrit 1, 
2, 3, 4 ja 5 kasutaks ta neis kokku täpselt ühe korra ning ühtegi teist numbrit ei kasutaks. 
Millises vastusevariandis oleva arvu peab ta kindlasti kirjutama?  
 

A: 2  B: 5  C: 31  D: 41  E: 53 
 
17. Kariibimere ääres on 350 päikeselist päeva igas aastas. Leia vähim päevade arv, mis 
tuleks seal olla aastal 2018, et olla kindel, et selle aja jooksul leidub kindlasti kaks päikeselist 
päeva järjest.  
 

A: 17  B: 21  C: 31  D: 32  E: 35 
 
18. Joonisel on lõik AB paralleelne ristküliku küljega. Punktid A ja B on 
tippudeks tumedaks värvitud kolmnurkadele, millede pindalade summa on 
10 cm2. Leia ristküliku pindala.   
 

A: 15 cm2 B: 18 cm2 C: 20 cm2 D: 22 cm2 E: 24 cm2 
 

19. Jaan kirjutas ruudustiku 3 × 3 igasse lahtrisse ühe naturaalarvudest 1 kuni 
9 nii, et igas lahtris oli erinev arv. Ta leidis igas reas ja igas veerus olevate 
arvude summa. Viis neist summadest mingis järjestuses olid 12, 13, 15, 16 ja 
17. Leia kuues summa. 
 

A: 17  B: 16  C: 15  D: 14  E: 13 
 

20. Sirgele on märgitud 11 punkti. Kõikide punktide kauguste summa vasakult esimesest 
punktist on 2018. Kõikide punktide kauguste summa vasakult teisest punktist on 2000. Leia 
vasakult esimese ja teise punkti vaheline kaugus. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 

21. Valimistel oli kolm kandidaati ja teada on, et neile anti kokku 130 häält. Valimiste võitjaks 
on see, kes saab kõige rohkem hääli. Loetud häältest on praegu Sassil 24, Kallel 29 ja Antsul 
37 häält. Vähemalt mitu häält peaks Ants veel lugemata häältest saama, et osutuda kindlalt 
valimiste võitjaks?  
 

A: 13  B: 14  C: 15  D: 16  E: 17 
 

22. On antud risttahuka pinnalaotus ning märgitud on mõned 
pikkused. Leia sellele pinnalaotusele vastava risttahuka 
ruumala. 
 

A: 43 cm3 B: 70 cm3  
C: 80 cm3 D: 100 cm3 E: 1820 cm3 
 

23. Raami 18-sse lahtrisse tuleb arvud kirjutada nii, et igas lahtris olev arv 
oleks võrdne selliste arvude summaga, mis on kirjutatud selle lahtriga ühist 
külge omavatesse lahtritesse. Kaks arvudest on juba kirjutatud. Leia arv, mis 
tuleks kirjutada lahtrisse tähega X. 
 

A: 10  B: 7  C: 13  D: –13  E: –3 
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24. Osake A liigub ringiratast mööda ristküliku külgi. Osake B pendeldab mööda samasuguse 
ristküliku pikemat külge selle ühest otspunktist teise. Osake A liigub kolm korda kiiremini 
osakesest B. Sama ajaga kui osake B läbib kuus korda küljepikkust, teeb osake A viis täisringi. 
Leia ristküliku lühema külje pikkus, kui pikem külg on 50 cm. 
 

A: 45 cm B: 40 cm C: 35 cm D: 30 cm E: 25 cm 
 
25. Dmitri disainis ruudulisel paberil antud ristkülikusse ühe logo. Selleks 
joonestas ta sinna ristkülikusse sirglõike ja veerandringjooni. Logoks oleva 
tumedaks värvitud kujundi pindala oli 192 cm2. Leia selle antud ristküliku 
mõõtmed.  
 

A: 6 cm × 4 cm  B: 12 cm × 8 cm 
C: 20 cm × 12 cm  D: 24 cm × 16 cm  E: 30 cm × 20 cm 
  
26. Doominokivid on reeglite kohaselt reas siis, kui silmade arv kahe kivi kõrvutiolevatel pooltel 
on sama. Lauale on laotud kuus kivi joonisel näidatud viisil. Ühe käiguga tuleb kas pöörata ühte 
kivi 180° võrra või vahetada kahe kivi asukohad neid seejuures pööramata. Leia vähim käikude 
arv, mis tuleks teha selleks, et saada reeglitekohane rivi. 
 

 
 

A: 1  B: 2   
C: 3  D: 4  E: rohkem kui 4 käiku 
 
27. Punktid L, M ja N asuvad võrdkülgse kolmnurga ABC külgedel nii, et 
ML on risti küljega AB, NM on risti küljega BC ning LN on risti küljega AC. 
Kolmnurga ABC pindala on 36. Leia kolmnurga LMN pindala. 
 
A: 9  B: 12  C: 15  D: 16  E: 18 
 
28. Alli, Balli ja Calli kulutasid kokku 55 eurot. Balli kulutas 15% sellest summast, mille kulutas 
Calli. Alli kulutas 60% rohkem kui Calli. Mitu eurot Alli kulutas? 
 

A: 3  B: 20  C: 25  D: 26  E: 32 
 

29. Kalle harjutas täna kaugushüppeid. Tema hüpete pikkuste aritmeetiline keskmine oli teatud 
arvu hüpete järel 3,8 m. Seejärel tegi ta ühe hüppe pikkusega 3,99 m ning siis oli hüpete 
pikkuste aritmeetiline keskmine 3,81 m. Kui pikk oli Kalle järgmine hüpe, kui selle tulemusena 
oli tema kõigi hüpete pikkuste aritmeetiline keskmine 3,82 m? 
 

A: 3,97 m B: 4 m  C: 4,01 m D: 4,03 m E: 4,04 m 
 

30. Võrdhaarse kolmnurga ABC haaradele AC ja BC on vastavalt märgitud 
punktid K ja L nii, et AK = KL = LC ja KC = AB. Leia nurga ACB suurus.  
 

A: 30°   B: 35°  C: 36°  D: 40°  E: 44° 
 


