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1. (A) Tükkidel 1 ja 2 on näha känguru jalgu ja seega peavad 
need pildid olema alumises reas. Tükk 2, kus peal on känguru 
saba, saab olla neist kahest vasakpoolsem. Tükil 3 on känguru 
nägu ja tükil 4 vaid osa känguru kõrvast. Need tükid peavad 
olema ülemises reas ja nii, et känguru näoga pilt oleks 
parempoolne. Seega vasakult paremale peavad alumises reas 
olema tükid 2 ja 1 ning ülemises reas tükid 4 ja 3. Selline 
tükkide paigutus on antud variandis A.  
 
2. (E) Joonisel antud lossil on kuus sakki. Kaks äärmist on terava tipuga ja 
keskmise kõrgusega, vasakult kolmas on ka terava tipuga ning sakkidest kõige 
kõrgem. Ülejäänud kolm sakki on ühesugused: ülalt lamedad ja madalad. 
Kolmest ühesugusest sakist üks asub kõige kõrgemast sakist vasakul pool ja 
kaks paremal. Variantides A ja B jääb kõige kõrgemast vasakule kaks lamedat 
sakki ja seega ei saa need olla selleks lossiks. Variandis C ei ole lossil ühte 
kõige kõrgemat sakki. Variandis D on kaks kõrget sakki. Variandis E antud lossi 
puhul vastavad kõik nähtavad sakid antud lossi omadele. Seega Mati tehtud 
selfiks võib olla pilt variandis E.  
 
3. (D) Ühe ajaühiku pärast on 
känguru astmel 3 ja jänes astmel 
8. Kahe ajaühiku möödudes on 
känguru astmel 6 ja jänes astmel 
6. Seega kohtuvad nad astmel 
arvuga 6.  
 
4. (E) Kommide rea algusest näeme, et selles korduvas järjestuses viies ehk 
viimane on pulgakomm. Rea lõpust näeme, et järgmistena peaks tulema 
samasugused kommid nagu on rea algusest teine ja kolmas. Selliselt on 
kommid antud vastusevariandis E.  
 

 
 
5. (A) Jaotame kuumagi kaardi üheksaks ruuduks joonisel 
näidatud viisil. Kaardis A on neli auku ja need asuvad 
äärmiste ridade ja veergude keskmistes ruutudes. Seega 
tumedat värvi saame näha august kõigil neil juhtudel, kus 
kaardil B on must täheke kaardi A aukudega samades 



ruutudes. Kaardil B paikneb nii kolm tähekest. Selline pilt on antud 
vastusevariandis A.  
 
6. (E) Kolm musta kolmnurka on variantides B ja E antud piltidel. Variandis B on 
neli ruutu ja variandis E on kolm ruutu. Järelikult ruut, kus on kolm musta 
kolmnurka ja vähem kui neli ruutu, on pildil E.  
 
7. (D) Jooniselt on näha 8 halli kuupi. Et halle pidi kokku olema 
14, siis näha ei ole 14 – 8 = 6 halli kuupi. 
 
8. (D) Jätkates põimingus nööride värvimist, näeme, 
et numbriga 1 on tähistatud valge nöör, numbriga 2  
hall nöör ja numbriga 3 must nöör nagu pildil D. 
 
 


