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11. (E) Kuubi vasakpoolselt vaatelt näeme, et triibulise tahu triibud on risti valge 
tahuga, parempoolselt vaatelt aga näeme, et samad triibud on risti musta 
tahuga. See on võimalik vaid siis, kui valge ja must tahk on teineteise 
vastastahud. 
 
12. (A) Arvuga 1 on samal diameetril arv k = 1 + 10 – 5 = 6. 
Arvuga 2 on samal diameetril arv l = 2 + 6 – 1 = 7. Arvuga 9 
on samal diameetril arv m = 9 + 5 – 10 = 4. Küsimärgi ja 
arvu n kohal peavad seega mingis järjekorras paiknema 
arvud 3 ja 8. Kuna 2 + n = 7 + ?, siis sobiv järjekord on n = 8 
ja ? = 3. 
 
13. (E) Näitu 20 : 20 tagurpidi vaadates näeme näitu 02 : 02. Näidust 20 : 20 
kuni südaööni kulub 3 tundi ja 40 minutit. Südaööst kuni kella näiduni 02 : 02 
kulub veel 2 tundi ja 2 minutit. Seega oli nahkhiir koopast ära 5 tundi ja 42 
minutit. 
 
14. (A) Väide E (Vaid üks meist räägib tõtt) on tõene antud olukorras. Seega 
seda lauset ei saa öelda valetaja. Väidet D (Ma valetan alati) ei saa öelda 
kumbki poiss, sest tõerääkija valetaks enda kohta, valetaja aga räägiks enda 
kohta tõtt. Väide C (Me mõlemad räägime tõtt) on antud olukorras vale ja seda 
ei saa öelda tõerääkija. Ka lauset B (Sina räägid tõtt) ei saa öelda kumbki, sest 
tõerääkija valetaks valetaja kohta ja valetaja räägiks tõtt tõerääkija kohta. Lause 
A (Mina räägin tõtt) sobib aga mõlemale, sest tõerääkija ütleb enda kohta tõtt ja 
valetaja valetab enda kohta.  
 
15. (C) Iga aastaga suureneb isa häälte arv ühe võrra, kolme lapse häälte arv 
kokku aga kolme võrra. Seega suureneb laste häälte koguarv aastas isa 
häältega võrreldes kahe võrra. Praegu on isal 36 – (4 + 6 + 13) = 13 häält 
rohkem. Et ülekaal väheneb igal aastal kahe hääle võrra, kulub lastel hääletuse 
võitmiseks vähemalt 7 aastat. Isal oleks siis 36 + 7 = 43 häält, lastel kokku aga 
4 + 6 + 13 + 7 + 7 + 7 = 44 häält. 
 
16. (B) Vastustes A ja D antud kuupidel on nähtaval 9 musta kuubikest lubatud 8 
asemel, vastuses C on rohkem 1 valge kuubike ja vastuses E on rohkem 1 hall 
kuubike kui lubatud. Vastuses B on nähtaval 9 halli ja 10 valget kuubikest nagu 
lubatud ja ülejäänud 8 kuubikest on tõenäoliselt mustad.  
 
17. (C) Paneme tähele, et kõigis vastustes on ringjooni ühendavaid tugeva 
joonega märgitud sirglõike täpselt 5 ja keskmisel ringjoonel on kõigil tugeva 
joonega märgitud 2 veerandringjoont. Otsime teede erinevusi nüüd mujalt. 



Võrreldes vastustes B ja E antud tee osi välisel ja sisemisel ringjoonel, saame, 
et need on sama pikkusega. Sama saame öelda ka vastuste A ja D märgitud 
teede osade kohta. Samas on vastuses A märgitud tee lühem kui vastuses B 
märgitud tee. Jääb üle võrrelda vastustes A ja C antud teid. Vastuses C antud 
teel on üks veerandringjoone pikkune kaar välisel ringjoonel vähem ja üks 
veerandringjoone pikkune kaar sisemisel ringjoonel rohkem kui vastuses A 
antud teel. Kuna aga väline ringjoon on pikem kui seesmine ringjoon, siis on ka 
vastuses C antud tee lühem vastuses A antud teest ja ka ülejäänud vastuses 
antud teedest. 
 
18. (E) Joonisel on näidatud, kuidas on võimalik kahest traadijupist kokku 
keevitada vastustes A kuni D antud kujundid ning miks ei ole võimalik seda teha 
vastuses E antud kujundiga. Seejuures tuleb mainida, et vastuses B antud 
kujundi saamiseks tuleb ühte jupikest pöörata tagurpidi, teiste korral piisab 
nende nihutamisest tasandil.  
 

 
 
19. (A) Eestvaate põhjal näeme, et anumad on sama kõrgusega ja ka põhja ühe 
serva pikkused on võrdsed. Sellistes anumates on vedeliku tase seda kõrgem, 
mida lühem on teine põhja serv. Seega on kõige lühem serv anumal II, 
keskmine pikkus anumal I ja kõige pikem serv anumal III. Ainuke selline 
pealtvaade on antud vastuses A.  
 
20. (B) Bertat tähistab arv 5, sest ainsana selle arvu juurest läheb 2 lõigukest ja 
Bertal oli 2 sõbrannat. Seega tähistavad arvud 1 ja 4 mingis järjekorras Berta 
kahte sõbrannat Clarat ja Dianat. Lisaks Clarale ja Dianale, oli 4 sõbrannat ka 
Fridal. Ainsana läheb 4 lõiku peale arvude 1 ja 4  veel vaid arvu 3 juurest. Seega 
kujutab just arv 3 Fridat. Ülejäänud arvud 2 ja 6 tähistavad siis mingis järjekorras 
tüdrukuid Anne ja Elli.  
 


