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17. (A) Ühekohalistest arvudest jäid ritta alles numbrid 3468. Arvust 10 jäi alles 
vaid 0. Ülejäänud kahekohaliste arvude kümneliste number oli 1 ja see kustutati. 
Seega said alles jääda neist kahekohalistest arvudest vaid needsamad numbrid, 
mis ühekohalistestki. Alles jäi numbrite rida 346803468. Neist keskmine on 0. 
 
18. (C) Nool näitab raskemalt esemelt kergemale. Seega 
kõige kergema eseme juurest ei saa väljuda ühtegi noolt ja 
selle juures saavad olla vaid nooleotsad. Skeemi vaadates 
näeme, et selliseks on ese C.  
 
19. (D) Rongid olid saabunud jaama vastassuundadest. Hakates liikuma mingi 
vaguni juurest selle rongi viimase vaguni suunas, lähevad vaguninumbrid 
suuremaks. Teisel rongil aga liiguksime veduri suunas ja seega vaguninumbrid 
lähevad väiksemaks.  Liikudes 19 vaguni juurest 12 juurde, liigutakse selle rongi 
veduri suunas 7 vagunit edasi. Järelikult teisel rongil liigutakse 7 võrra viimase 
vaguni poole ning vaguninumbrid lähevad seal suuremaks. Seega vaguniga 12 
oli kohakuti teise rongi vagun numbriga 19 + 7 = 26.  
  
20. (D) Vaadates alumist rida ja keskmist veergu näeme, et 
nende ühisesse lahtrisse asetataval kaardil ei saa olla 
kujundiks kolmnurk ega ring. Seega peab seal kaardil olema 
ruut või ruudud ja alumise rea parempoolses lahtris ring või 
ringid. Et kaardid ühe ja kahe ringiga on juba kasutatud, 
peab selles lahtris olema kaart kolme ringiga.  Seega saab 
alumise rea keskmises lahtris olla vaid ühe ruuduga kaart, 
mis on antud vastusevariandis D. Joonisel on näidatud, et 
sel juhul tõesti on võimalik kõiki lahtreid tingimuste kohaselt 
kaartidega täita.  
 
21. (B) Teksti põhjal saame, et korvis on 8 – 6 = 2 rohelist pirni. Teame, et õunte 
koguarv on 3 võrra suurem kõigi roheliste puuviljade arvust ehk arvust, mille 
saame kui liidame kokku roheliste õunte ja roheliste pirnide arvud. Kuna rohelisi 
pirne oli 2, siis õunte koguarv on 5 võrra suurem roheliste õunte arvust. Teiselt 
poolt on õunte koguarv võrdne ka kollaste ja roheliste õunte arvude summaga. 
Neist kahest võrdusest saamegi, et kollaseid õunu peab olema 5.  
 
22. (E) Et reas olevate arvude summa ja veerus olevate arvude summa olid 
võrdsed, siis liites need kaks summat kokku, saame tulemuseks kindlasti 
paarisarvu. Selles summas on keskmises ringis olevat arvu liidetud kaks korda 
ja järelikult peab ülejäänud nelja arvu summa olema ka paarisarv. Nelja arvu 
summa saab olla paarisarv, kui nende seas on kas null, kaks või neli paarisarvu. 



Vaadates antud arve, näeme, et paarisarve on vaid kaks. Seega keskmisesse 
ringi ei saa kindlasti kirjutada arve 2 ja 4. Näitame, et arve 1, 3 ja 5 on võimalik 
kirjutada kirjutada keskmisse ringi. 
 

 
 
23. (C) Numbrite 4 ja 5 vastastahkudel peavad olema kaks järjestikust numbrit ja 
neist väiksem peab olema numbri 5 vastastahul. Kuna ka numbri 8 ja sellel 
vastastahul oleva numbri summa peab olema sama, siis vastastahkudel olevate 
numbrite summa ei saa olla väiksem kui 8. Kui see oleks 8, siis numbri 4 vastas 
peaks olema jällegi 4, aga kõik numbrid peavad olema erinevad. Seega arvu 5 
vastas olev number peab olema suurem kui 4. Ainus võimalus, et 4 ja 5 
vastastahkudel oleks järjestikused numbrid, on sinna panna numbrid 6 ja 7. 
Seega 5 vastastahul on number 6 ja 8 vastastahul on 3. 
 
24. (B) Lõpuks oli Jaanil 4 kommi. Vahetult enne seda oli Liisi andnud talle 
juurde nii palju kui Jaanil oli. Järelikult Liisi andis talle 2 kommi ja Jaanil oli enne 
seda 2 kommi. Kuna pärast kahe kommi ära andmist jäi Liisile ka neli kommi, 
siis enne seda, kui ta hakkas Jaanile komme andma, oli tal 4 + 2 = 6 kommi. 
Selline kommide arv oli tekkinud Liisile pärast seda, kui Jaan oli andnud talle nii 
mitu kommi nagu tal oli. Seega Jaan andis talle 3 kommi. Kuna Jaanile endale 
jäi pärast seda 2 kommi, siis algul oli Jaanil 3 + 2 = 5 kommi. 

 
 


