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*  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. Kujund on moodustatud kümnest ruudust küljepikkusega 1 cm. Leia kujundi 
ümbermõõt.  
 

A: 14 cm B: 18 cm C: 30 cm D: 32 cm E: 40 cm 
 

2. Kui järjestada vastusevariandid suuruse järgi, siis milline neist on keskmine?  
 

A: 1 + 2345  B: 12 + 345  C: 123 + 45  D: 1234 + 5  E: 12345 
 

3. Viies kotis on kokku 102 kommi. Milline järgmistest väidetest on kindlasti õige? 
 

A: Igas kotis on vähemalt 20 kommi.  
B: Vähemalt ühes kotis on rohkem kui 21 kommi. 
C: Vähemalt ühes kotis on vähem kui 21 kommi. 
D: Üheski kotis ei ole rohkem kui 21 kommi. 
E: Ühes kotis on täpselt 21 kommi. 
 

4. Kui Sass paneb särgil nööbid õigesti kinni, siis näeb särk välja 
nagu vasakpoolsel joonisel, kus särgitriibud moodustavad tema 
keha ümber seitse kinnist ringjat joont. Parempoolsel joonisel on 
näha kuidas Sass täna hommikul kiirustades särginööbid kinni 
pani. Mitu kinnist ringjat joont tekkis täna särgil olevatest 
triipudest? 
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 6 
 
5. Kahe antud kahekohalise arvu summa on 79. Leia antud nelja 
kahekohalise arvu summa. 
 

A: 79  B: 158  C: 197  D: 237  E: 1418 
 

6. Nelja järjestikuse täisarvu summa on 2. Leia neist neljast vähim. 
 

A: –3  B: –2  C: –1  D: 0  E: 1 
 

7. Aastaarvud 2020 ja 1717 on mõlemad sellised, mis koosnevad kahest ühesugusest 
üksteise järele kirjutatud kahekohalisest arvust. Mitu aastat pärast aastat 2020 on 
järgmine kord selline aastaarv? 
 

A: 20  B: 101  C: 120  D: 121  E: 202 
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8. Katil oli algul 10 paberist kujundit, milledest osad olid ruudud ja ülejäänud kolmnurgad. 
Ta lõikas kolm ruutu mööda diagonaali kaheks. Nüüd oli tal kokku 13 kujundit, milledel oli 
kokku 42 tippu. Mitu kolmnurka oli tal alguses? 
 

A: 8  B: 7  C: 6  D: 5  E: 4 
 
9. Mati lõikas ühe puupulga kuueks jupiks. Juppe pikkusega 120 cm ja 
80 cm kasutas ta tuulelohe diagonaalideks ning ülejäänud neljaga ühendas 
lohe külgede keskpunktid. Leia esialgse puupulga pikkus. 
 

A: 300 cm B: 370 cm C: 400 cm D: 410 cm E: 450 cm 
 
10. Ühikruutude tippudesse on märgitud neli punkti. Vali neist kolm 
nii, et need oleks tippudeks võimalikult väikese pindalaga 
kolmnurgale. Leia selle kolmnurga pindala. 
 

A: 
1

2
  B: 1  C: 

3

2
  D: 2  E: 

5

2
 

 

Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Helen peab 18 järjestikusel päeval sõitma bussiga linna. Bussiga saab tasuta sõita 
vaid igal teisipäeval, laupäeval ja pühapäeval. Millisel nädalapäeval peaks ta esimest 
korda linna sõitma, et nende 18 päeva seas oleks võimalikult palju tasuta sõidu päevi? 
 

A: esmaspäeval    B: teisipäeval    C: reedel    D: laupäeval    E: pühapäeval 
 
12. Täisarvude a, b, c ja d korral kehtib võrdus a·b = 2·c·d. Millises vastusevariandis 
antud arv ei saa olla korrutise a·b·c·d väärtuseks? 
 

A: 50  B: 100  C: 200  D: 450  E: 800 
 
13. Lühim tee linnast A linna C on läbi linna B. Tee ääres 
on kaks teeviitadega posti. Milline kaugus peab olema kirjas 
teise posti katkisel sildil? 
 

A: 6 km B: 5 km  
C: 4 km D: 3 km E: 2 km 
 
14. Võrdhaarse kolmnurga üks külg on pikkusega 20 cm. Kahest ülejäänud küljest üks 

moodustab 
2

5
 teisest. Leia selle kolmnurga ümbermõõt.  

 

A: 36 cm B: 48 cm C: 60 cm D: 90 cm E: 120 cm 
 
15. Üheksasse kasti, milledest 8 asub ringjoonel ja üks keskel, tuleb 
naturaalarvud kirjutada ühekaupa nii, et igal diameetril oleks kolme 
arvu summa 13 ning ringjoonel oleva kaheksa arvu summa oleks 40. 
Milline arvudest tuleb kirjutada keskmisesse kasti?  
 

A: 3  B: 5  C: 8  D: 10  E: 12 
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16. Pannes arvus 2020 teise ja kolmanda numbri vahele korrutusmärgi, saame 
tulemuseks 20 · 20 = 400, mis osutub täisarvu ruuduks. Kui palju on üldse naturaalarvude 
2010 kuni 2099 seas samasuguse omadusega arve?  
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
17. Võrdkülgse kolmnurga sisse on joonestatud kaks erineva 
suurusega ruutu joonisel näidatud viisil. Leia küsimärgiga tähistatud 
nurga suurus. 
 

A: 25°  B: 30°  C: 35°  D: 45°  E: 50° 
 
18. Alustades 520 km pikkust sõitu, oli Jussi autol paagis 14 liitrit kütust. Kütusekulu autol 
on 1 liiter 10 km kohta ja paak mahutab 40 liitrit. Pärast 55 km läbimist peatas Juss auto ja 
vaatas kaugusi viie järgmise selle tee ääres oleva tanklani. Need kaugused olid 35 km, 
45 km, 55 km, 75 km ja 95 km. Selle sõidu jooksul plaanis ta autot tankida vaid üks kord. 
Kui kaugel oli peatumiskohast tankla, kus ta peab oma autot tankima?  
 

A: 35 km B: 45 km C: 55 km D: 75 km E: 95 km 
 
19. Teada on, et 17x + 51y = 102. Leia 9x + 27y. 
  

A: 54  B: 36  C: 34  D: 18  E: seda ei ole võimalik leida 
 
20. Ruudukujulise akna pindala on 81 dm2 ja see koosneb kuuest 
pindalalt võrdsest kolmnurgast. Kärbes istub kuue kolmnurga ühises 
tipus. Leia kärbse kaugus akna alumisest servast, mis on joonisel 
tähistatud tugevama joonega. 
 

A: 3 dm B: 5 dm C: 5,5 dm D: 6 dm E: 7,5 dm 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. On antud mingi üheksakohaline arv, milles on kõik numbrid 1 kuni 9. Kui suur on 
tõenäosus, et see arv jagub arvuga 18? 
 

A: 
1

2
  B: 

4

9
  C: 

5

9
  D: 

1

3
  E: 

3

4
 

 
22. Jänes ja kilpkonn pidid võistlema sirgel teelõigul 5 km jooksus. Ekslikult startis jänes 
aga hoopis mööda teed, mis oli risti ettenähtud teelõiguga. Ühel hetkel sai ta oma veast 
aru ja hakkas kohe mööda sirget finiši poole jooksma. Jänese kiirus oli 5 korda suurem 
kilpkonna omast ja nad finišeerusid täpselt samal ajal. Kui kaugel oli jänes finišist, kui ta 
sai aru, et jookseb vales suunas? 
 

A: 11 km B: 12 km C: 13 km D: 14 km E: 15 km 
 
23. Kaks võrdset ristkülikut küljepikkustega 3 cm ja 9 cm paiknevad 
joonisel näidatud viisil. Leia tumedamaks värvitud kujundi pindala. 
 

A: 12 cm2 B: 13,5 cm2 C: 14 cm2 D: 15 cm2 E: 16 cm2 
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24. Laual on mõned kolmnurgad ja ruudud. Mõned kujunditest on sinised ja ülejäänud on 
punased. Mõned kujundid on suured ja kõik ülejäänud on väikesed. Teada on, et kui 
kujund on suur, siis see on ruut ning kui kujund on sinine, siis see on kolmnurk. Millises 
vastusevariandis antud lause on kindlasti tõene? 
 

A: Kõik punased kujundid on ruudud.  B: Kõik ruudud on suured. 
C: Kõik väikesed kujundid on sinised.  D: Kõik kolmnurgad on sinised. 
E: Kõik sinised kujundid on väikesed. 
 
25. Nelinurkse püramiidi tippudesse kirjutati arvud 1, 2, 3, 4 ja 5. 
Igasse tippu üks arv ja igat arvu üks kord. Igale tahule kirjutati selle 
tahu tippudes olevate arvude summa. Neljal tahul olid arvud 7, 8, 9 ja 
10. Leia arv viiendal tahul. 
 

A: 11  B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 
 
26. Suur kuup ehitati 64-st väikesest sinisest kuubikust. Nüüd värviti suure kuubi mingid 
kolm tahku punaseks. Leia ainult ühe punaseks värvitud tahuga väikeste kuubikute suurim 
võimalik arv. 
 

A: 27  B: 28  C: 32  D: 34  E: 40 
 

27. Anni tahab igasse ruutu kirjutada ühe arvu nii, et igas reas ja igas 
veerus oleks arvude summa üks ja sama. Mõned arvudest on ta juba 
kirjutanud. Milline arv tuleb kirjutada tumedamaks värvitud ruutu? 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
28. Anni, Bella ja Clara võistlesid käesurumises. Igas matšis osales kaks tüdrukut ja 
kolmas puhkas. Iga matši võitja kohtus järgmisena tüdrukuga, kes eelmise matši ajal 
puhkas. Kokkuvõttes osales Anni 10 matšis, Bella 15-s ja Clara 17-s. Kes neist võis 
kaotada teisena toimunud matši? 
 

A: ainult Anni    B: ainult Bella  C: ainult Clara  
D: ainult Bella või Clara  E: seda ei ole võimalik leida 
 
29. Murdjooone iga tipp asub kas poolringjoonel või selle 
diameetril AB. Murdjoone otspunktideks on A ja B. 
Murdjoonest ja diameetrist moodustub neli kolmnurka. 
Vähim nurk, mis on diameetri ja selle murdjoone vahel, on 
alati suurusega  . Leia nurga   suurus.  
 

A: 70°  B: 72°  C: 75°  D: 80°  E: 85° 
 
30. Kaheksal järjestikusel kolmekohalisel arvul on ühine omadus – neist igaüks jagub oma 
viimase numbriga. Leia neist kaheksast arvust vähima arvu numbrite summa.  
 

A: 10  B: 11  C: 12  D: 13  E: 14 


