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17. (B) Täringut keerati kogu aeg samas suunas ja seega esitahul on alati 2 
silma. Kokku keerati täringut viis korda. Keerates täringut samas suunas neli 
korda järjest, jõuab täring tagasi algasendisse. Seega antud juhul on kuuendal 
ehk viimasel ruudul täring samas asendis nagu oleks seda algasendist keeratud 
selles suunas vaid ühe korra. Sel juhul on 1 silm nähtaval parempoolsel tahul ja 
üleval on kolme silma vastastahul olevad silmad. Et vastastahkudel olevate 
silmade summa on 7, siis üleval on 4 silma. Järelikult kolmel küsimärgiga 
tähistatud tahul olevate silmade summa on 2 + 1 + 4 = 7.  
 
18. (D) Ruutude, kolmnurkade ja ringi all olevate arvude summa on võrdne 
kõikide arvude summaga 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 1 + 5 + 2 + 8 + 3 + 7 + 4 + 6 = 36. 
Seega ringi all oleva arvu saame, kui kõikide arvude summast lahutame 
ülejäänud kujundite all peidus olevate arvude summa. Järelikult kattis ring arvu 
36 – 10 – 20 = 6. 
 
19. (A) Kolmest pakkumisest igas peab üks nimi olema õige ja õigel kohal. 
Kahes esimeses pakkumises on esimesel kohal nimi Adele. Kui see olekski õige 
nimi õigel kohal, siis nime Liisi, Matilda, Lilli ja Marta ei oleks õiged nimed. 
Kolmandas pakkumises ei saaks ka nimi Anna olla esimesel positsioonil. Sel 
juhul ei oleks kolmandas pakkumises ühtegi õiget nime, mis on võimatu. 
Järelikult ei ole Adele üheks õe nimeks. Sama saame öelda ka kahes 
pakkumises samal kohal paiknevate nimede Matilda ja Lilli kohta. Jäävad üle 
üks kord esinevad nimed Anne, Liisi ja Marta omadel kohtadel nagu on  
variandis A. 
 
20. (E) Et kahte täpselt samasugust jäätisetuutut ei leidunud, siis kolm 
kaunistuseks pandud kirssi pidid kõik olema erinevat liiki jäätisepallide peal. Siit 
saame kohe, et ainsa sidrunijäätise palli peal oli kindlasti kirss. Seega ei saanud 
leiduda tuutut sidrunijäätise ja vahvlitükiga. Teistes variantides antud jäätised 
pidid nende seas olema, sest kirsiga oli nii vanilje kui ka šokolaadi oma. Kahest 
vahvlitükist üks pidi siis olema vanilje jäätise peal ja teine šokolaadi oma peal. 
Järelikult kolmanda vaniljejäätise peal oli šokolaaditükk. 
 
21. (D) Keskmine sabasulg saab olla kas roheline, punane või sinine. Kui 
keskmise sule värv on teada, siis igal juhul äärmiste sulgede värvimiseks on 
vaid kaks võimalust, sest kõik suled pidi olema erinevat värvi. Seega kokku on 
üldse võimalik nii värvida 6 erinevat saba. Üks neist on tal juba värvitud ja 
järelikult saab värvida veel viie papagoi sabad. 
 



22. (D) Laste koguarvust 43 saame, et ei saanud olla nii, et kõikides oleks kas 5 
või kõikides oleks 6 last. Seega oli mõlemat liiki võistkondi. Kui kõikides 
võistkondades oleks 5 last, siis saaksime kõige rohkem 40 last kaheksasse 
võistkonda jaotada. Ülejäänud kolm last tuleks lisada kuuendaks liikmeks. 
Seega saaksime 5 viieliikmelist võistkonda ja 3 kuueliikmelist võistkonda. Kokku 
oleks 8 võistkonda. 
 
23. (B) Igal kujundil on üheselt määratud üks viiest hallist ruudust koosnev osa, 
mis on joonisel värvitud tumedamaks. Neljal juhul on allesjäänud osa võimalik 
jaotada nii, et kõik osad oleks erinevad. Vasakult teise kujundi allesjäänud osa 
aga jaotub alati kaheks ühesuguseks osaks.  
 

 
 
24. (D) Suurima võimaliku tulemuse saamiseks peab vähendaja olema 
võimalikult väike. Seega kolmekohaline arv, mis vastab ühendile ROO on 122. 
Kaks ülejäänud arvu peavad summana andma võimalikult suure tulemuse. 
Selleks peab neis olema sajalisi võimalikult palju ja kummaski arvus peab olema 
kümnelisi võimalikult palju. Saame, et sajalisi tähistav K saab olla 9, kümnelisi 
tähistavad A ja G saavad olla 8 ja 7. Et ka üheliste summa peab olema 
võimalikult suur, siis A peab olema 8. Teisele ühelisi tähistavale arvule N saab 
vastata number 6. Oleme saanud, et suurima tulemuse saame, kui moodustame 
avaldise 986 – 122 + 78, mille tulemuseks on 942. 
 

 


