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BENJAMIN   (5.- 6. klass) 
 

*  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (s.t. vastuselehel märkida ristiga vaid üks ruut) 
*  Vale vastus annab  ( – 1) punkti        *  Vastamata jätmine annab 0 punkti 
*  Igal  võistlejal on 30 stardipunkti. 
 

Küsimustes 1 - 10 annab iga õige vastus 3 punkti  
 

1. Sein on kaetud plaatidega. Iga nelja plaadi ühise tipu juures 
moodustub tumedam kujund, mis koosneb neljast ühesugusest 
tükist. Milline plaat sobib keskele? 
 

A:   B:  C:  D:  E:  
 

2. Sõites linnast A linna B võib tee ääres näha viit posti teeviitadega, milledest üks on vale. 
Milline? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

3. Valgetest ja hallidest ruutudest moodustub joonisel olev ruut. Milline näeks 
välja see ruut, kui selles kõik hallid ruudud oleks valged ja kõik valged ruudud 
oleks hallid?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

4. Selleks, et küpsetada 6 muffinit, tuleb taignasse panna 2 muna. Poes on müügil karbid, 
kus igas on 6 muna. Mitu karpi mune on vaja osta, et küpsetada 24 muffinit? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 8 
 

5. Millise pildi saame, kui peegeldame joonisel antud tähte F mõlemast lõigust?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

6. Igas kaelakee jupis on kas 5 või 7 pärlit. Milline vastustes antud arvudest ei saa 
olla pärlite arvuks kaelakees, mis saadakse mõningaid antud juppe ühendades? 
 

A: 10  B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 
 

7. Martal oli 10 ruutu. Mõned neist lõikas ta 5 kolmnurgaks. Nüüd oli tal kokku 22 kujundit. 
Mitu ruutu lõikas ta kolmnurkadeks? 
 

A: 3  B: 2  C: 6  D: 7  E: 8 
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8. Kristi värvis kujundis iga piirkonna kas punaseks, halliks või kollaseks. 
Seejuures värvis ta kokkupuutuvad piirkonnad alati erinevat värvi. 
Äärmise piirkonna värvis ta halliks. Mitu halliks värvitud piirkonda ta nii 
sai? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 

9. On neli korvi ja neis on vastavalt 1, 4, 6 ja 9 õuna. Vähemalt mitu õuna tuleb tõsta 
ümber ühest korvist teise, et kõikides korvides oleks õunu võrdselt? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 

10. Känguru ja jänes hakkasid samal ajal liikuma mööda 
tugevama joonega märgitud teed. Känguru startis punktist P ja 
ta liikus kolm korda kiiremini jänesest, kes startis punktist Q. 
Millises punktis nad kohtusid? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 

Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 

11. Kuubi kuus tahku on kõik erineva disainiga: 

 . 
Joonisel on näha selle kuubi kaks vaadet. Millise disainiga on valge tahu vastastahk? 
 

A:  B:  C:   D:  E:  
 

12. Naturaalarvud 1 kuni 10 kirjutati ühekaupa ringjoone viie diameetri 
otspunktidesse. Seejuures ringjoonel iga kahe kõrvuti oleva arvu 
summa oli alati võrdne samade diameetrite teistes otspunktides 
olevate arvude summaga. Milline arv peab olema küsimärgiga 
tähistatud otspunktis? 
 

A: 3  B: 4  C: 6  D: 7  E: 8 
 

13. Kui nahkhiir koopast välja lendas, näitas kell . Kui ta sel ööl koopasse tagasi 
tuli, sättis ta end kohe rippuma pea alaspidi ning nii kella poole vaadates nägi ta jälle näitu 

. Kui kaua oli nahkhiir koopast ära? 
 

A: 3 tundi ja 28 minutit  B: 3 tundi ja 40 minutit 
C: 3 tundi ja 42 minutit  D: 4 tundi ja 18 minutit  E: 5 tundi ja 42 minutit 
 

14. Kohtusid Juku ja Juhan. Üks neist räägib alati tõtt ja teine alati valetab. Mõlemad 
ütlesid täpselt ühe ja sama vastusevariantides antud lausetest. Millise? 
 

A: Mina räägin tõtt.   B: Sina räägid tõtt. 
C: Me mõlemad räägime tõtt. D: Ma valetan alati.  E: Vaid üks meist räägib tõtt. 
 

15. Praegu on isa 36-aastane ja tema kolme lapse vanused on 4, 6 ja 13 aastat. Kui nad 
neljakesi millegi üle hääletavad, siis neist igal on nii mitu häält, kui vana ta on. On selge, 
et praegu võidab kõik hääletused isa. Mitme aasta pärast võib isa esimest korda kaotada 
hääletuse? 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 13  E: 14 
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16. Kuup moodustati 10 valgest, 9 hallist ja 8 mustast ühesuurusest kuubikust. Millises 
vastusevariandis on see kuup? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

17. Millisel joonisel on tugevama joonega märgitud tee kõige lühem? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

18. Kahe ühesuguse kõveriku paindumatu traadijupi (vt. joonist) otsad keevita-
takse kokku. Millises vastusevariandis olevat kujundit ei ole võimalik nii saada?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

19. Igasse risttahukakujulisse anumasse kallati sama kogus vedelikku. 
Joonisel antud eestvaates näivad kõik anumad ühesugustena, aga 
vedeliku tase on neis erinev. Milline saab olla nende anumate pealtvaade?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

20. On kuus tüdrukut Anne, Berta, Clara, Diana, Elli ja Frida. Joonisel 
tähistab iga arv ühte tüdrukut ja lõik nende vahel näitab, et need kaks 
on teineteisega sõbrad. Claral, Dianal ja Fridal on neli sõpra. Berta 
sõpradeks on vaid Clara ja Diana. Milline arv tähistab Fridat? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 

21. Milline pilt saab olla joonisel antud kujundi pealtvaateks?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
22. Suure ruudu sisse on joonisel näidatud viisil joonestatud 
kolm väiksemat ruutu. Leia lõigu x pikkus. 
 

A: 17 cm B: 17,5 cm C: 18 cm D: 18,5 cm E: 19 cm 
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23. Igal nupul on üks pool must ja teine valge. Iga käiguga tuleb ümber pöörata kolm 
nuppu. Algul on laual üheksa nuppu, milledest neljal on nähtaval must pool. Leia vähim 
arv käike, mis on vaja teha selleks, et kõikidel nuppudel oleks nähtav pool sama värvi. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 

24. On 10 jäätisetuutut, neist igas üks jäätisepall ja selle peal üks lisand. Jäätisepallidest 4 
on vanilje, 3 šokolaadi, 2 sidruni ja 1 maasika oma. Jäätisepallidest neljal on lisandiks peal 
kommipuru, kolmel kirss, kahel vahvlitükk ja ühel šokolaaditükk. Nende kümne jäätisetuutu 
seas ei ole kahte täpselt samasugust. Millist jäätisetuutut nende seas kindlasti ei ole? 
 

A: šokolaadijäätise ja kirsiga  B: maasikajäätise ja kommipuruga 
C: vaniljejäätise ja kommipuruga  D: sidrunijäätise ja vahvlitükiga 
E: vaniljejäätise ja šokolaaditükiga 
 

25. Ühesugustele kujunditele vastavad ühesugused arvud ja 
erinevatele erinevad. Milline summa sobib küsimärgi asemele? 
 

A:    B:     
C:       D:         E:  
 

26. Ütleme, et kolmekohaline arv on oluline, kui selle keskmine number on suurem 
esimese ja viimase numbri summast. Leia, mitu järjestikust kolmekohalist arvu saab kõige 
rohkem kirjutada ühte ritta nii, et reas oleks kõik arvud olulised. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 

27. Mati pidi maleturniiril mängima 15 mängu. Mingil hetkel oli ta peetud mängudest 
pooled võitnud, kolmandiku kaotanud ja kaks mängu mänginud viiki. Mitu mängu oli sel 
hetkel Matil vaja veel mängida? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 

28. Metallkuulidest püramiidi alumine kiht on mõõtmetega 3 × 3. Järgmine kiht 
selle peal on mõõtmetega 2 × 2 ja üleval tipus on üks kuul. Mistahes kahe 
kuuli puutepunkti on pandud üks tilk liimi. Mitut tilka liimi on kasutatud?  
  

A: 20  B: 24  C: 28  D: 32  E: 36 
 

29. Üheksaks ruuduks jaotatud ruut volditakse 
kokku joonisel näidatud viisil. Arvud 1 kuni 9 
tuleb ruutudesse kirjutada nii, et pärast paberi 
kokku voltimist oleks kihtidel ülevalt alla kõik 
arvud kasvavas järjestuses. Millised arvud 
tuleb kirjutada ruutudesse a, b ja c? 
 

A: a = 6, b = 4, c = 8 B: a = 4, b = 6, c = 8 
C: a = 5, b = 7, c = 9 D: a = 4, b = 5, c = 7 E: a = 6, b = 4, c = 7 
 

30. Joonisel on näidatud kuidas saared on omavahel sildadega 
ühendatud. Postiljon alustab saarelt X ja lõpetab saarel Y, 
seejuures külastab iga saart täpselt ühe korra. Hetkel on ta 
jõudnud mustaks värvitud saarele. Millises suunas peab ta edasi 
liikuma? 
 

A: põhja B: ida  C: lõuna  
D: lääne E: postiljonil ei ole võimalik saari nii üldse läbida. 

ida

põhi

lõuna
lääs


