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9. (C) Vaatame kõigepealt ringikujulisi teid. Kolmel 
sisemisel on igal juba kolm maja ja vaid välimisel on 
kaks maja. Järelikult puuduv maja peab kindlasti olema 
välimisel ringikujulisel teel. Kui maja asukoht oleks E, 
siis sellest lähtuval sirgel teel oleks kokku juba neli 
maja. Maja asukoht on C, sest siis on sellest lähtuval 
sirgel teel ka 3 maja nagu kõikidel ülejäänud teedel.  
 
10. (C) Eespool asuval lillel on õielehtedel olevate arvude summa 
5 + 7 + 9 + 1 + 3 = 25. Tagumisel lillel on neljal nähtaval õielehel olevate arvude 
summa 2 + 4 + 6 + 8 = 20. Et summad pidid võrdsed olema, siis  peidus oleval 
õielehel peab olema arv 25 – 20 = 5.  
 
11. (E) Vaatame iga kujundit nii, nagu see koosneks erinevatest tornidest. 
Kirjutame iga torni peale selle kõrguse ehk seal olevate kuubikute arvu. Liites 
ühe keha kõikide tornide kõrgused, saame teada, mitmest kuubist see keha 
koosneb. Vasakult paremale saame kuupide arvudeks vastavalt 5, 6, 7, 7 ja 8. 
Seega kõige rohkem on kuupe parempoolseimas kehas, mis on vastuses E. 
 

 
 
12. (A) Et kahes mustas ruudus olevate arvude summa peab olema 10, siis 
antud arvudest sai sinna kirjutada vaid arvud 4 ja 6. Allesjäänud arvudest 1, 2, 3 
ja 5 tuleb valida kolm, millede summa on 10 ning kirjutada need hallidesse 
ruutudesse. Selleks sobib vaid kolmik 2, 3 ja 5. Seega valgesse ruutu tuleb 
kirjutada allesjäänud arv 1.  
 
13. (B) Kujundil, millel on halliks värvitud osa kõige suurem, on valgeks värvitud 
osa kõige väiksem. Näeme, et ruudustikus A on värvimata neli poolikut ruutu 
ehk värvimata on kokku kaks ruutu. Ruudustikus B on värvimata kolm poolikut 
ruutu, mis kokku on 1 ja pool ruutu. Ruudustikes C ja D on kummaski värvimata 
üks ruut ja kaks poolikut ruutu, mis kokku teeb kaks värvimata ruutu kujundi 
kohta. Ruudustikus E on värvimata kaks ruutu. Seega kõige rohkem halli osa on 
kujundis B.  
  



14. (B) Kui keerata üle ülemise serva, siis kujundite 
järjestus jääb samaks, aga alumine serv muutub ülemiseks 
ja vastupidi. Kui keerata üle vasaku serva, siis kujundite 
ülemine ja alumine serv jäävad samaks, aga kujundite järjestus muutub 
vastupidiseks. Pärast ülemise serva keeramist on kujundite järjestus vasakult 
paremale ring, ruut ja kolmnurk, aga kolmnurk peab olema tipuga allapoole. Kui 
saadut keerata nüüd üle vasaku serva, siis saame vasakult paremale järjestuse 
kolmnurk, ruut ja ring ning seejuures kolmnurga tipp on suunatud allapoole nagu 
eelmiseski asendis. Selline kujundite asetus on antud variandis B.  
 
15. (D) Kui iga lapselaps saaks ühe või kaks kooki, siis jääks vanaemal kooke 
üle. Kui iga laps saaks 3 kooki, peaks kooke olema 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15. Et 
kooke on hetkel vaid 12, siis vaja oleks juurde küpsetada 15 – 12 = 3 kooki.  
 
16. (C) Vaatleme valgeid kärjekanne kahes natuke diagonaalses reas olevatena. 
On selge, et üks halliks värvitud kärjekannudest peab olema ülemisest reast ja 
teine alumisest ning neil kahel peab olema ühine külg. Värvime ülemisest reast 
vasakpoolseima kannu. Alumises reas on sellga ühine külg kahel kärjekannul. 
Seega on kaks võimalust värvimiseks.  Kui värvime ülemisest reast keskmise, 
siis ka sellel on ühine külg alumise rea kahe kärjekannuga. Kui värvime 
ülemisest reast parempoolseima, siis sellel on ühine külg vaid ühe alumise rea 
kärjekannuga. Kokku on värvimiseks viis erinevat võimalust.  
 

 
 


