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21. (B) Joonisel antud kujundil on külgedeks 6 nelinurka, mille neljast küljest on 
mõned märgitud tumeda, ülejäänud aga heledama joonega. Antud kujundil ei ole 
ühtegi nelinurka, mille kõik neli külge oleksid tumeda joonega. Kuna selline 
nelinurk on pildil A, siis ei saa see olla antud kujundi pealtvaateks. Antud 
kujundil on küljeks üks nelinurk, mille põhjadel asuv vastaskülgede paar on 
tumedad ja teine paar heledad. Sellist nelinurka ei ole piltidel C, D ja E. Jääb üle 
kontrollida, et vastuses B antud pildil vastavad kõik tumedad ja heledad jooned 
antud kujundi omadele. 
 
22. (E) Olgu kolme väiksema ruudu küljepikkused 
sentimeetrites k, m ja n. Leiame nüüd küljepikkused 
k = 28 – 15 = 13 ja n = 28 – 22 = 6. Kuna 
k + m + n = 28, siis m = 28 – k – n = 28 – 13 – 6 = 9 ja 
x = 28 – m = 19 sentimeetrit.  
 
23. (A) Ühe käiguga (kolme nupu pööramisega) nõutud olukorda ei saavuta, 
sest nii valgeid kui ka musti pooli on rohkem kui 3. Selleks, et kõigil nuppudel 
oleks nähtav pool sama värvi, aga piisab kui teha 2 käiku.  
 

 
 

24. (D) Igale neljast vaniljejäätise tuutust paneme ühe lisandi neljast erinevast 
lisandist. Rohkem šokolaaditükikesi nüüd pole. Igale kolmest šokolaadijäätise 
tuutust paneme ühe lisandi erinevast kolmest allesjäänud lisandist. Lisanditest 
on veel alles kommipuru kahele ja üks kirss. Ühele kahest sidrunijäätise tuutust 
lisame kommipuru ja teisele viimase kirsi. Ainsale maasikajäätise tuutule lisame 
viimase kommipuru. Parima ülevaate saamiseks on tulemus koondatud 
juuresolevasse tabelisse. Sellest näeme, et vastustes antud valikutest puudub 
tabelis ainsana sidrunijäätis vahvlitükiga vastusest D. 
 

 
 



25. (C) Liites kahe võrduse vastavad pooled, saame võrduse  

. 
Lahutades saadud võrduse mõlemast poolest võrdsed suurused (ühe kolmnurga 

ja ühe ruudu), saame, et . Võrduse paremal pool 
olevad liidetavad on antud vastuses C. 
 
26. (D) Reas peavad kõik kolmekohalised olulised arvud olema lisaks ka 
järjestikused arvud. Nende arvude viimased numbrid on siis  järjestikused 
numbrid numbrite 0, 1, … , 9 seast. Olulise arvu kõige väiksem esimene number 
on 1 ja keskmine number peab olema suurem kui esimese ja viimase numbri 
summa. Seega ei saa viimasteks numbriteks olla 8 ja 9 vaid need on 
järjestikused numbrid kaheksa numbri 0, 1, … , 7 seast. Järelikult on rea arvude 
kaks esimest numbrit kõigil samad. Suurima arvu rea arve saame, kui kaks 
esimest numbrit on 1 ja 9. Siis saame ritta 8 olulist järjestikust arvu 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196 ja 197.  
 
27. (B) Mati seni peetud mängudest moodustasid võidud ja kaotused kokku 
1 1 5

2 3 6
   osa ning seega 1

6
 osa moodustasid kaks viiki. Järelikult oli Matil 

peetud 2 · 6 = 12 mängu ja mängida jäi veel 15 – 12 = 3 mängu. 
 
28. (E) Ülemiste kihtide iga kuul toetub neljale alumise kihi kuulile 
kokku neljas puutepunktis nagu näidatud joonisel nooltega. Igal 
naaberkuulide paaril ühes kihis on aga üks ühine puutepunkt. 
Püramiidi alumise kihi kuulidel on kokku 12 paarikaupa puutumist 
ning nelja teise kihi kuuliga kokku veel 4 · 4 = 16 puutepunkti. 
Teise kihi neljal kuulil on paarikaupa puutumisi kokku 4. Ainsa 
ülemise kihi kuulil on teise kihi nelja kuuliga kokku 4 puutepunkti. 
Kui panna igasse puutepunkti tilk liimi, siis saab neid tilku kokku 
12 + 16 + 4 + 4 = 36.   
 
29. (A) Ruutu näidatud viisil kokku voltides, jäävad 
vasakpoolse tulba kolm ruutu üksteise alla õiges 
järjekorras. Seetõttu peab antud arvu 1 alla järjest 
kirjutama arvud 2 ja 3. Viimase vastu volditakse aga 
kokku ruut arvuga b, mis peab olema 4 ning selle alla 
teise tulba keskmine ruut arvuga 5 ning ruut arvuga 
a = 6. Arvuga 6 murtakse kokku parempoolne ülemine 
nurgaruut, kuhu tuleks siis kirjutada 7 ning selle alla c = 8 
ja viimasesse ruutu jääb 9 nagu on antud ka vastuses A. 
Kui me soovime, et kõik kirjutatud arvud oleksid pärast 
voltimist üksteise all mitte ainult õiges järjekorras vaid ka 
õiget pidi, peame mõned neist arvudest kirjutama 
ruudustiku teisele poolele nagu näidatud ka joonisel.  
 



30. (B) Postiljonil on nõuetekohaseks saarte külastuseks üks ja 
ainus joonisel nooltega näidatud tee. Seega peab postiljon 
mustalt saarelt edasi liikuma ida suunas. Õige tee leidmisel on 
abiks, kui esmalt märkida (joonisel ristikesega) need saared, 
mis on ühenduses täpselt kahe teise saarega ning eristada ka 
need kaks teelõiku, mis ühendavad neid kolme saart ja mis 
kindlasti kuuluvad postiljoni teele.  


