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1. (E) Esmaspäeval tehtud pildil peab seen olema kõige väiksem. Kuna seen 
kasvas iga päevaga natuke suuremaks, siis teisipäeval tehtud pildil peab seen 
olema suurem kõige väiksemast seenest, aga kõigist ülejäänutest väiksem. 
Näeme, et selline seen on variandis E.  
 

 
 
2. (E) Iga plaadi tipu juurde moodustuv kujund 
koosneb neljast ühesugusest tükist. Täiendame 
puuduva plaadi iga nurka vajaliku mustri tükiga. 
Näeme, et sellise mustriga plaat on antud vastuse-
variandis E.  
 
3. (A) Ülemises reas olevate tehete vastused vasakult paremale on 16 + 4 = 20, 
19 + 1 = 20 ja 28 – 8 = 20. Seega ruudustiku ülemise rea kõik kolm ruutu 
peavad olema värvitud halliks. Alumises reas olevate tehete vastused vasakult 
paremale on 2 · 10 = 20, 16 – 4 = 12 ja 7 · 3 = 21. Järelikult alumisest reast 
peab olema halliks värvitud vaid vasakpoolne ruut. Selline ruudustik on antud 
variandis A. 
 
4. (A) Kujundil, millel on halliks värvitud osa kõige suurem, on valgeks värvitud 
osa kõige väiksem. Näeme, et ruudustikus A on värvimata kaks poolikut ruutu ja 
kaks ruutu ehk kokku on värvimata kolm ruutu. Ruudustikes B ja D on kummaski 
värvimata üks pooliku ruut ja veel kolm tervet ruutu, mis kokku on kolm ja pool 
ruutu. Ruudustikus C on värvimata kolm poolikut ja kaks tervet ruutu, mis teeb 
kokku kolm ja pool ruutu. Ruudustikus E on värvimata seitse poolikut ruutu, mis 
teeb kokku kolm ja pool ruutu. Järelikult on tumedamaks värvitud kõige suurem 
osa ruudustikus A.  
 
5. (C) Võtame üheks ühikuks ruudustiku ruudu 
küljepikkuse. Tugevama joonega märgitud tee 
kogupikkus on 22 ühikut. Et mõlemad olid 
kohtumise hetkeks läbinud sama pika tee, siis 
kumbki neist oli läbinud 11 ühikut. Loendades 
kas punktist P või punktist R 11 ühikut, jõuame 
punkti C. 
 



6. (C) Kirjutame järjest arvud, kuhu rohutirts saab hüpata ja 
värvime vastava arvuga ruudud halliks: 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 
7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 = 16, 16 + 3 = 19. Järgmisena 
peaks ta hüppama ruudule arvuga 19 + 3 = 22, aga sellist arvu 
ruudustikus ei ole. Ruudult arvuga 19 ei saa järelikult kuhugi 
edasi hüpata ja see ongi küsitud arvuks. 
 
7. (E) Tahul ja selle vastastahul ei ole ühtegi ühist 
serva. Antud kahest vaatest näeme, et halli tahuga on 
ühine serv nii mustal, tiheda ruudustikuga, valgel ja 
triipudega tahul. Seega ühist serva ei ole tahul, kus 
mustri moodustavad tahu diagonaalidega paralleelsed 
jooned. Sellise tahu disain on antud variandis E.  
 
8. (C) Valges ristkülikus on 17 ruutu ja ütleme, et see on tema pikkus ruutudes. 
Mida lühemaid halle ristkülikuid kasutada, seda rohkem saab neid üksteise 
kõrvale laduda. Nelja lühema halli ristküliku pikkused ruutudes on vastavalt 1, 2, 
3 ja 4. Seega on neis kokku 10 ruutu. Ülejäänud hallid ristkülikud on pikkustega 
5, 6 ja 7 ruutu. On selge, et kolmest pikimast saame kasutada vaid ühte. Suurim 
arv halle ristkülikuid, millega valget saab katta, on 5.  
 


