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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. Kell näitab praegu 20:19. Mis kell ilmuvad esimest korda kella tabloole 
needsamad neli numbrit uuesti?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

2. Maiade arvusüsteemis tähendas punkt arvu 1 ja kriips arvu 5. Millisel joonisel on 
maiade süsteemis kujutatud arvu 17?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 

3. Klassis oli 14 tüdrukut ja 12 poissi. Klassist läks välja samapalju lapsi, kui jäi klassi. 
Leia vähim arv tüdrukuid, kes võisid klassist välja minna. 
 

A: 5  B: 4  C: 3  D: 2  E: 1 
 

4. Laual on viis täringut. Täpselt üks täringutest on tavaline, mille tahkudel on 1 kuni 6 
silma (kõikidel tahkudel on silmade arvud erinevad) ning vastastahkudel olevate silmade 
summa on 7. Millisel joonisel on tavaline täring? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 

5. Volli voltis joonisel oleva skeemi järgi ruudukujulise 
paberilehe kaks korda pooleks ja lõikas selle läbi 
mööda mõlemat punktiirjoont. Mitmeks tükiks esialgne 
paberileht lagunes? 
 

A: 6  B: 8  C: 9  D: 12  E: 16 
 

6. Laura soovib joonisel värvida ühe ruudu mõõtmetega 2 x 2. Mitu erinevat 
võimalust on tal selle ruudu valikuks? 
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 6  E: 5 
 

7. Leo on pikem kui Mati, Volli on lühem kui Jaan, Mati on pikem kui Jaan ning Eedi on 
pikem kui Volli. Kes neist on kõige lühem? 
 

A: Volli B: Mati C: Leo  D: Jaan E: Eedi 
 

 

 



 KÄNGURU 

8. Kaks naturaalarvu a ja b on nullist erinevad ning nende korral kehtivad võrdused:  
a – b = b ning a · b = a. Leia a + b. 
 

A: 7  B: 6  C: 5  D: 4  E: 3 
 

9. Ühes karjas olevate kõikide kängurute vanuste summa on 36 aastat. Kahe aasta pärast 
oleks nende samade kängurute vanuste summa 60 aastat. Mitu känguru on selles karjas? 
 

A: 10  B: 12  C: 15  D: 20  E: 24 
 

10. Oli viis ühesugust 16-st kuubikust koosnevat risttahukat. Kahest risttahukast eemaldati 
2, kahest 3 ja ühest 4 kuubikut. Millise nii saadud keha korral on kõikide tahkude 
pindalade summa suurim? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Ats, Pelle ja Karl käivad igal õhtul koos jooksmas. Kui Ats jookseb paljapäi, siis Pelle 
jookseb müts peas. Kui Pelle jookseb paljapäi, siis Karl jookseb müts peas. Täna õhtul 
jooksis Pelle paljapäi. Kes jooksis täna müts peas? 
 

A: Ats ja Karl  B: ainult Ats   
C: ainult Karl  D: mitte keegi E: seda ei ole võimalik leida 
 

12. Igale kaardile on kirjutatud üks kolmekohaline arv. Nende kolme 
arvu summa on 826. Joonisel ei ole näha vaid kahte numbrit. Leia 
nende kahe numbri summa. 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 

13. Kapten Jack ja veel 40 piraati jaotasid omavahel võrdselt 42 kotitäit kuldmünte.  Kõik 
mündid olid ühesugused ja kõikides kottides oli neid sama palju. Neist igaüks sai ühe 
sellise kotitäie münte ja lisaks veel kaks münti. Mitu kuldmünti oli ühes kotis? 
 

A: 41  B: 42  C: 81  D: 82  E: 84 
 

14. Kohtumisele saabus viis sõpra ja neist igaühel oli kaasas kommikott. Pärast seda, kui 
igaüks oli söönud ühe kommi iga sõbra kommikotist, oli kottidesse kokku alles jäänud 15 
kommi. Mitu kommi oli kohtumisele tulles viiel sõbral kommikottides kokku? 
 

A: 30  B: 35  C: 40  D: 45   E: 50 
 

15. On viis ühesuurust ruutu. Iga ruut on jaotatud teatud arvuks ühesuurusteks ruutudeks, 
mis on värvitud malelaua korras. Millises ruudus on mustaks värvitud osade pindalade 
summa kõige suurem? 
 

A:      B:     C:     D:     E:  
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16. Joonisel on iga kolmnurga kõik küljed võrdsed. Tumedamaks värvi-
tud kolmnurga külje pikkus on 1 m. Leia joonisel kõige suurema 
kolmnurga ümbermõõt.  
 

A: 15 m B: 17 m C: 18 m D: 20 m E: 21 m 
 
17. Nõia-Ellal oli aedikus vaid kitsi, lambaid ja jäneseid ning neid oli kokku 30. Nõia-Ella 
oskas igat looma muuta üheks mingiks teist liiki loomaks. Ta muutis 6 kitse lammasteks ja 
seejärel 5 lammast jänesteks. Nüüd oli tema aedikus nii kitsi, lambaid kui ka jäneseid 
sama palju. Mitu lammast oli algul aedikus? 
 

A: 4  B: 5  C: 9  D: 10  E: 11 
 

18. Joonisel on antud seitsmest omavahel põimitud ribast tekkinud mustri 
eestvaade. Leia selle mustri tagantvaade. 
  

A:   B:   C:   D:   E:  
 
19. Klotsidest mõõtmetega 1 cm × 1 cm × 2 cm ehita-
takse ühte ritta torne joonisel näidatud eeskirja kohaselt. 
Neli esimest torni on antud joonisel. Leia sama eeskirja 
põhjal ehitatud 28-st klotsist koosneva torni kõrgus.  
 

A: 9 cm B: 11 cm C: 12 cm D: 14 cm E: 17 cm 
 
20. Viiest antud pinnalaotusest volditakse kokku kuubid. Millisest pinnalaotusest saadakse 
ainus selline kuup, mille pinnale tekib ainult üks tumedam kinnine kõverjoon? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Värni värvis joonisel iga ringi kas punaseks, kollaseks või 
siniseks nii, et mistahes kaks ringi, mis olid omavahel ühendatud 
ühe lõiguga, oleksid erinevat värvi. Millised kaks ringi värvis ta 
kindlasti sama värvi? 
 

A: 5 ja 8 B: 1 ja 6 C: 2 ja 7 D: 4 ja 5 E: 3 ja 6 
 
22. Joonisel on mõlemad kaalud tasakaalus ning kõik sama 
värvi pallid kaaluvad sama palju. Kui palju kaaluvad joonisel 
antud 9 palli kokku? 
 

A: 100 g B: 99 g C: 96 g D: 94 g E: 90 g 
 



 KÄNGURU 

23. Robert ütles 5 lauset A, B, C, D ja E. Neist täpselt üks on vale. Milline? 
 

A: Minu pojal Pärtlil on 3 õde.  B: Minu tütrel Annil on 2 venda. 
C: Minu tütrel Annil on 2 õde.  D: Minu pojal Pärtlil on 2 venda. 
E: Mul on viis last. 
 
24. Kati kirjutas esimesse ringi ühe täisarvu ning seejärel igasse ülejäänud ringi arvu, mille 
sai pärast näidatud tehte sooritamist. Mitu tema kirjutatud kuuest arvust jagus arvuga 3? 
 

 
 

A: 1  B: 2  C: 3  
D: sõltub esimesena kirjutatud arvust – on võimalik, et 1 arv ja on ka võimalik, et 2 arvu 
E: sõltub esimesena kirjutatud arvust – on võimalik, et 2 arvu ja on ka võimalik, et 3 arvu 
 
25. Elo tegi koos oma 8 sõbraga grupiselfisid nii, et igal pildil oli ta koos 5 sõbraga. Iga 
sõber oli kas kahe või kolme pildi peal. Mitu grupiselfit Elo tegi? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 

26. Millisel joonisel antud risttahukat ei ole kindlasti võimalik saada 
joonisel antud pinnalaotusest? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 

27. Pärt ja Kärt viskasid palli purkidest ehitatud 
ühesuguste tornide pihta. Viske eest saadav 
punktide arv on võrdne tornist maha aetud purkidel 
olevate arvude summaga. Joonistel on näidatud 
nende poolt maha ajamata purgid. Pärt ajas 
viskega maha 6 purki ning sai 25 punkti. Kärt ajas 
viskega maha 4 purki. Mitu punkti Kärt sai?  
 

A: 22  B: 23  C: 25  D: 26  E: 28 
 
28. Tiidul on siniseid, rohelisi, kollaseid ja punaseid tikke. Ta tahab 24-st 
tikust moodustada 3 × 3 ruudustikku nii, et iga selle lahtri kõik küljed oleks 
erinevat värvi. Leia vajaminevate roheliste tikkude vähim võimalik arv. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 

29. Liinal oli 32 valget ja 32 musta kuubikut mõõtmetega 1 × 1 × 1. Ta ehitas neist suure 
kuubi mõõtmetega 4 × 4 × 4 nii, et suure kuubi tahkudel oli valget värvi pinda kokku 
võimalikult palju. Kui suur osa selle kuubi pinnast oli valget värvi?  
 

A: 
1

4
  B: 

1

2
  C: 

2

3
  D: 

3

4
  E: 

3

8
 

 

30. Matil oli 4 hõbemünti ja võlumasin. Ühe kasutuskorra ajal sisestas Mati masinasse ühe 
mündi. Kui ta sisestas 1 hõbemündi, väljastas masin selle eest 4 kuldmünti. Kui aga  
sisestas 1 kuldmündi, väljastas masin selle eest 3 hõbemünti. Mati kasutas võlumasinat 
11 korda ja pärast seda oli tal kokku 31 münti. Mitu neist olid kuldsed? 
 

A: 21  B: 27  C: 11  D: 17  E: 14 


