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1. (E) Puuduva plaadi nurkades peavad olema 2 teravikku (vastasnurkades), 1 
veerandring ja veerand nelinurgast. Ainus selline plaat on vastuses E. 
 
2. (E) Kui asume ükskõik millises kohas linnade A ja B vahelisel teel ning 
mõõdame sealt kaugused linnadeni A ja B, siis saame, et nende kahe kauguse 
summa on võrdne linnade A ja B vahelise kaugusega. Vastustes A kuni D on 
nende kahe kauguse summa 11 km, vastuses E aga 13 km, mis ongi ilmselt 
vale.  
 
3. (D) Paneme tähele, et joonisel antud ruudul ei ole üheski reas kõrvuti kolme 
sama värvi ruudukest. Sama omadus peab olema siis ka ruudul, kus värvid on 
muudetud vastupidiseks. Vastustes B, C ja E antud ruutudel aga leidub rida, kus 
on kolm sama värvi ruudukest kõrvuti. Vastustes A ja D antud ruutudel on kaks 
esimest rida ühesugused ja vastavad õigele värvide vahetamisele. Kahe alumise 
rea värvingud on õigeid vaid vastuses D (reas 2 valget ja 2 halli ning õigetel 
kohtadel).  
 
4. (B) Kui kahe munaga saab küpsetada 6 muffinit, siis ühes karbis oleva 6 
munaga saab küpsetada 3 korda rohkem ehk 3 · 6 = 18 muffinit. Puuduoleva 
24 – 18 = 6 muffini küpsetamiseks läheb vaja veel 2 muna ning sellepärast tuleb 
osta juurde teine karp mune.  
 
5. (E) Peegeldades tähte F püstise lõigu suhtes, saame 
joonistest vasakpoolse pildi, mis on ka vastustes D ja E. 
Peegeldades seda tähte vasakult paremale kulgeva lõigu 
suhtes, saame joonistest parempoolse pildi, mis sobib koos 
eelmise peegeldusega vaid vastusesse E.   
 
6. (C) Ainult 5 pärlist koosnevatest jupikestest saame kokku panna 10 ja 15 
pärlist koosneva kee (vastused A ja E) ning 7 pärlist koosnevatest jupikestest 14 
pärlist koosneva kee (vastus D).Ühendades 5 ja 7 pärlist koosnevad jupikesed, 
saame 12 pärlist koosneva kee (vastus B), ent 13 pärlist koosnevat keed (vastus 
C) ei õnnestu antud jupikestest kokku panna.     
 
7. (A) Kui üks ruut lõigata 5 kolmnurgaks, siis ruutude esialgne arv väheneb ühe 
võrra, kolmnurkade arv aga suureneb 5 võrra. Seega, iga ruudu tükeldamisel 
suureneb ruutude ja kolmnurkade arv kokku 4 võrra. Lõikamiste tulemusena 
suurenes Martal kujundite arv 22 – 10 = 12 võrra. Selleks tuli tal kolmnurkadeks 
lõigata 12 : 4 = 3 ruutu. 
 



8. (B) Halliks värvitud äärmise piirkonnaga kokku puutuvad 2 
piirkonda puutuvad ka omavahel. Seega tuleb üks neist värvida 
punaseks ja teine kollaseks. Nende mõlemaga kokku puutuv 
piirkond (paremalt poolt kolmas) tuleb siis kindlasti värvida 
halliks. Viimasega kokku puutuvad 2 piirkonda (neljas paremalt 
ja kolmas vasakult) tuleb värvida kollaseks ja punaseks 
vastupidiselt teises kihis valitud värvidele. Halliks tuleb siis 
kindlasti värvida neljas piirkond vasakult ning keskmine 
ringikujuline piirkond ei saa olla hall. Seega on halle piirkondi 
kokku 3. 
 
9. (C) Kokku on 1 + 4 + 6 + 9 = 20 õuna. Seega tuleb õunu tõsta nii, et igas 
korvis oleks 20 : 4 = 5 õuna. Korvist, kus on 6 õuna, tuleb kindlasti ära võtta 1 
õun ja korvist, kus on 9 õuna, ära võtta 4 õuna. Nende viie õunaga ongi võimalik 
saavutada nõutud olukord, kui ära võetud 1 õun lisada 4 õunaga korvi ja ära 
võetud 4 õuna lisada korvi, kus on 1 õun. 
 
10. (E) Ajal, mil jänes läbib ruudukese ühe külje 
(ühe diagonaali) pikkuse tee, läbib känguru kolm 
korda pikema tee (vastavalt kolm küljepikkust või 
kolm diagonaali pikkust). Seega, kui jänes jõuab 
ruudu tippu K, on känguru läbinud 3 · 4 = 12 külje 
pikkuse tee ja jõudnud punkti B. Nüüd eraldab 
kahte liikujat veel 4 diagonaali pikkune teelõik, 
millest jänes läbib ühe ja känguru 3 lõiku sama 
ajaga ning loomad kohtuvad punktis E.  


