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EKOLIER   (3.- 4. klass) 
 

*  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (st vastuselehel märkida ristiga vaid üks ruut) 
*  Vale vastus annab  ( – 1) punkti            *  Vastamata jätmine annab 0 punkti 
*  Igal võistlejal on 24 stardipunkti. 
 
Küsimustes 1-8 annab iga õige vastus 3 punkti 
 

1. Igal päeval esmaspäevast reedeni tegi Kati ühe pildi ühest ja samast seenest. 
Iga päevaga kasvas seen suuremaks. Millise pildi tegi ta teisipäeval? 
 

A:      B:     C:     D:     E:  
 
2. 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:  
 
3. Ruudustiku igas ruudus on üks tehe. Halliks värviti kõik 
need ruudud, kus tehte tulemus on 20. Milline ruudustik 
saadi?  
 

A:   B:    C:   D:   E:  
 
4. Millises ruudustikus on tumedamaks värvitud kõige suurem osa? 
 

A:     B:    C:    D:    E:  
 

5. Kaks känguru hüppasid mööda ruudustikus tugeva 
joonega märgitud teed. Üks hüppas punktist P punkti R 
ja teine punktist R punkti P. Kohtumise hetkeks olid 
mõlemad läbinud sama pika tee. Millises punktis nad 
kohtusid? 
 
A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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6. Rohutirts alustab hüppamist ruudult arvuga 1. Ruudult ruudule 
saab ta edasi hüpata vaid siis, kui arv järgmises ruudus on 3 võrra 
suurem. Leia suurim arv, millega tähistatud ruutu on rohutirtsul 
võimalik hüpates jõuda. 
 

A: 14  B: 18  C: 19  D: 24  E: 28 
 
7. Kuubi kuus tahku on kõik erineva disainiga: 
 

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

A:  B:  C:  D:  E:   
 
8. Laual on 7 halli ristkülikut. Leia suurim arv 
halle ristkülikuid, mida saab asetada üksteise 
kõrvale nii, et moodustuks valge ristkülikuga 
võrdne hall ristkülik.  
 

A: 3  B: 4   
C: 5  D: 6  E: 7 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Kristi värvis kujundi iga piirkonna kas halliks, siniseks või 
kollaseks. Omavahel kokku puutuvad piirkonnad värvis ta alati 
erinevat värvi. Äärmise piirkonna värvis ta halliks. Mitu halliks 
värvitud piirkonda ta nii lõpuks sai? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
10. Milline pilt saab olla antud püramiidi pealt vaateks? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
11. Joonisel on maja, mille külgede pikkused on 5 m ja 
7 m. Maja nurgast 1 m kaugusele on seina äärde 11 m 
pikkuse keti otsa kinnitatud koer. Joonisel näidatud 
kohtades on maja seina ääres maas viis konti. Mitme 
kondini ulatub koer? 
 
A: 5  B: 4  C: 3  D: 2  E: 1 
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12. Leo ehitas 1 m pikkustest laudadest 4 m pikkuse aia 
joonisel näidatud viisil. Mitut lauda on tal vaja, et ehitada 
veel üks samasuguse kujuga aed, mille pikkus oleks 10 m? 
 
A: 30  B: 33   
C: 40  D: 42  E: 45 
 
13. Känguru ja jänes on alguses 100 
astmega trepi erinevates otstes (vt. joonist). 
Nad hakkavad samal ajal liikuma teine-
teisele vastu. Sel ajal kui känguru liigub 7 
astet ülespoole, liigub jänes 3 astet alla-
poole. Millise arvuga astmel nad kohtuvad? 
 

A: 53  B: 60   

C: 63  D: 70  E: 73 
 
14. Tahvlil oli kolm arvu, millede summa oli 50. Kati lahutas igast tahvlil olnud 
arvust oma lemmikarvu ja sai tulemusteks 24, 13 ja 7. Millises vastuses on antud 
üks tahvlil olnud arvudest? 
 
A: 9       B: 11       C: 13       D: 17       E: 23 

 
15. Kümnest väikesest ühesugusest viisnurksest 
nupust moodustati muster. Kokku pandi vaid need 
nuppude servad, mille juures olid samad arvud. 
Milline arv asus X-ga tähistatud kolmnurgas? 
 
A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 E: 5 
 
16. Tikkudest tuleb teha ruut. Tikke ei tohi murda ega asetada üksteise peale. 
Lühikeste tikkude pikkus on 1 cm ja pikkade oma 3 cm. Millisest antud tikkude 
komplektist saab koosneda ruut? 
 

A: 5 lühikest ja 2 pikka B: 3 lühikest ja 3 pikka  
C: 6 lühikest   D: 4 lühikest ja 2 pikka  E: 6 pikka 
 
Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Täringul on vastastahkudel olevate silmade 
summa 7. Täring asetati esimesele ruudule joonisel 
näidatud viisil. Siis keerati seda üle serva seni, kuni see jõudis kuuendale ehk 
viimasele ruudule. Leia kolmel küsimärgiga tähistatud tahul olevate silmade 
summa. 
 
A: 6  B: 7  C: 9  D: 11  E: 12 
 
18. Tahvlil olid arvud 1 kuni 8. Õpetaja kattis iga arvu kas 
kolmnurga, ruudu või ringiga. Kolmnurkadega kaetud arvude 
summa oli 10 ning ruutudega kaetud arvude summa oli 20. 
Milline arv oli kaetud ringiga? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
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19. Siiri püüdis ära arvata Kati väikese õe nime, mis koosnes kolmest eesnimest. 
Esimesel korral pakkus ta nimeks Adele Liisi Matilda. 
Teisel korral – Adele Lilli Marta. 
Kolmandal korral – Anne Lilli Matilda. 
Igal korral oli ainult üks kolmest nimest õige ning paiknes ka õigel kohal. Mis oli 
Kati väikese õe nimi? 
 
A: Anne Liisi Marta   B: Anne Lilli Marta  C: Adele Lilli Matilda 
D: Adele Liisi Marta  E: Anne Lilli Matilda 
 
20. On 6 jäätisetuutut, neist igas üks jäätisepall ja selle 
peal üks lisand. Jäätisepallidest 3 on vanilje, 2 šokolaadi 
ja 1 sidruni oma. Kolmel jäätisepallil on lisandiks peal 
kirss, kahel vahvlitükk ja ühel šokolaaditükk. Nende kuue 
jäätisetuutu seas ei ole kahte täpselt samasugust. Millist 
jäätisetuutut nende seas kindlasti ei ole? 
 
A: vaniljejäätise ja šokolaaditükiga  B: šokolaadijäätise ja kirsiga  
C: vaniljejäätise ja kirsiga    D: šokolaadijäätise ja vahvlitükiga 
E: sidrunijäätise ja vahvlitükiga 
 
21. Jussil on roheline, punane ja sinine pliiats ning värviraamat 
ühesuguste kolme sabasulega papagoide piltidega. Esimesel papagoil 
värvis ta keskmise sule punaseks, vasakpoolse siniseks ja 
parempoolse roheliseks. Mitme papagoi saba saab ta veel värvida, et 
kõik papagoide sabad oleks raamatus erinevad ja igas sabas oleks nii 
punane, sinine kui ka roheline sulg? 
 

A: 1  B: 2  C: 4  D: 5  E: 6 
 
22. Laagris oli 43 last. Kõik nad jaotati võistkondadesse nii, et igas võistkonnas oli 
kas 5 või 6 liiget. Mitu võistkonda nii tekkis? 
 
A: 4  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
23. Millist kujundit ei ole võimalik jaotada kolmeks viiest hallist ruudust koosnevaks 
osaks nii, et kõik osad oleks erinevad? 
 

A:      B:      C:      D:      E:  
 
24. Leia suurim võimalik tulemus, mida on võimalik saada, kui asendada avaldises 
KAN – ROO + GA tähed numbritega. Tähti asendavad numbrid tuleb valida 
numbrite 1 kuni 9 seast nii, et ühesugustele tähtedele vastavad ühesugused ja 
erinevatele erinevad numbrid. 
 

A: 925 B: 930 C: 933 D: 942 E: 948 


