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STUDENT   (11.- 12. 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. Leia korrutise 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 4 · 3 · 2 ·1 kahe viimase numbri summa. 
 

A: 2  B: 4  C: 6  D: 8  E: 16 
 

2. Sipelgas läks mööda sirget teed punktist A punkti B, mis olid teineteisest 5 m kaugusel. 
Sama teed tagasi tulles oli tee peal ees kaks 
risttahukakujulist klotsi, mis asusid üksteise peal joonisel 
näidatud viisil. Kummagi klotsi kõrgus oli 1 m. Sellele 
vaatamata läks sipelgas ikka otse punkti A suunas (st 
pööramata kordagi vasakule või paremale), ronides üles ja 
siis alla mööda kummagi klotsi tahke. Kui pikk oli sipelga 
tagasitee? 
 

A: 7 m  B: 9 m  C: 5 + 4 2  m D: 7 +  2 2 m E: 9 – 2 2  m 
 

3. Arvteljele on märgitud arvud a ja b. Milline arvudest p, q, r, s ja t tähistab kõige 
täpsemalt arvude a ja b korrutist? 

 
 

A: p  B: q  C: r  D: s  E: t 
 

4. Sektordiagramm kirjeldab, kuidas õpilased hommikul kooli tulevad. 
Rattaga tulijaid on umbes kaks korda rohkem kui bussiga saabujaid 
ning autoga tulijaid on enam-vähem sama palju kui jalgsi saabujaid. 
Kõik ülejäänud tulevad rolleritega. Mitu protsenti õpilastest tuleb kooli 
rolleriga?  
 

A: 6  B: 11  C: 12  D: 24  E: 47 
 

5. Viie antud kolmekohalise arvu summa on 2664.  
Leia summa A + B + C + D + E. 
 

A: 4  B: 14  C: 24  D: 34  E: 44 
 

6. Arvuta: 
2 2 21010 2020 3030

2020

 
  

 

A: 2020 B: 3030 C: 4040 D: 6060 E: 7070 
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7. Täisarvude a, b ja c korral a b c1    ja 1000 000a b c   . Leia arvu b võimalikest 
väärtustest suurim. 
 

A: 100  B: 250  C: 500  D: 1000 E: 2000 
 
8. Kui D koera kaaluvad kokku K kilogrammi ja E elevanti kaaluvad kokku samapalju kui M 
koera, siis mitu kilogrammi kaalub üks elevant? 
 

A: D K E M    B: 
D K

E M




 C: 
K E

D M




 D: 
K M

D E




 E: 
D M

K E




 

  

9. On kaks täringut. Kummalgi neist on kaks punast tahku, kaks sinist tahku ja kaks valget 
tahku. Kui suur on tõenäosus, et kahte täringut korraga veeretades jääb mõlemal peale 
sama värvi tahk?  
 

A: 
1

12
  B: 

1

9
  C: 

1

6
  D: 

2

9
  E: 

1

3
 

 
10. Millises vastusevariandis antud avaldise väärtus ei jagu arvuga 3 täisarvu n ühegi 
väärtuse korral? 
 

A: 5 1n   B: n2   C: n n( 1)  D: n6 1  E: n3 2  
 

Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 

11. On kaks erineva suurusega ristkülikut. Neljal joonisel 
on näidatud, kuidas need võivad kattuda ning valgega on 
tähistatud nende kattuv osa. Olgu M väiksema ristküliku 
mittekattuva osa pindala ja H suurema ristküliku 
mittekattuva osa pindala. Millisel joonisel on vahe H – M 
kõige suurem? 
 

A: Joonisel 1.     B: Joonisel 2.      C: Joonisel 3.      D: Joonisel 4.  
E: Kõikidel joonistel on vahe H – M sama suurusega. 
 
12. Laual on viis münti kirjaga ülespoole. Iga käiguga tuleb ümber pöörata kolm münti. 
Leia vähim võimalik käikude arv, mis tuleb teha selleks, et kõik viis münti oleks kulliga 
ülespoole. 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6 
E: Nii ei ole võimalik saavutada olukorda, kus kõigil on kull ülespoole. 
 
13. Joonisel olev keha on saadud nelja ühesuguse risttahuka kokku 
kleepimisel. Ühe sellise risttahuka kogu pinna värvimiseks on vaja 1 
liiter värvi. Kui palju on vaja värvi joonisel oleva keha kogu pinna 
värvimiseks? 
 

A: 2,5 liitrit B: 3 liitrit C: 3,25 liitrit D: 3,5 liitrit E: 4 liitrit 
 

14. Millises vastusevariandis antud arv ei saa olla avaldise      a b b c c a
2 2 2      

väärtuseks, kui a, b ja c on naturaalarvud? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 6  E: 8 
 

15. Sajakohalise arvu esimene ja teine number on vastavalt 2 ja 9. Mitmekohaline on selle 
arvu ruut? 
 

A: 101     B: 199     C: 200     D: 201     E: see ei ole üheselt määratud 
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16. Viisteist arvu tuleb kirjutada rattal olevatesse ringidesse nii, et 
mistahes seitsmes järjestikuses ringis oleks arvude summa alati 
üks ja sama. Üks kirjutatud arvudest peab olema 10. Kui palju on 
arvude 75, 216, 365 ja 2020 seas selliseid, mis saaks olla kõigi 
viieteistkümne arvu summaks?  
 

A: mitte ühtegi      B: üks      C: kaks      D: kolm      E: neli 
 
 
17. Suur ruut puudutab kahte väiksemat ruutu joonisel näidatud 
viisil. Leia suure ruudu pindala, kui kahe väiksema ruudu pindalad 
on 1 ja 9.  
 

A: 100  B: 82  C: 81  D: 80  E:  49 
 

18. Jada nf  korral f1 1 , f2 3  ja n n nf f f2 1   , kui n 1 . Kui 

palju on paarisarve selle jada esimese 2020 liikme seas? 
  

A: 673  B: 674  C: 1010 D: 1011 E: 1347 
 
19. Joonisel ringjoon puutub ristküliku kahe küljega ja läbib ühte tippu. 
Üks külje ja ringjoone puutepunktidest on selle külje otspunktidest 5 ja 
4 ühiku kaugusel. Leia ristküliku pindala. 
 

A: 27   B: 25   C: 72  D: 63  E: 54 
 
20. Suurem risttahukas on moodustatud kolmest väiksemast 
risttahukast. Joonisel on antud väiksemate risttahukate tahkudest 
nelja pindalad ja ühe tahuka ühe serva pikkus. Leia küsimärgiga 
tähistatud tahu pindala. 
 

A: 18  B: 24  
C: 28  D: 30  E: seda ei ole võimalik leida 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 

21. Joonisel on antud osa ruutfunktsiooni y ax bx c2    graafikust. 
Millises vastusevariandis antud suurus on positiivne? 
 

A: c  B: b + c C: ac  D: ab  E: bc 
 

22. Joonestati ruudustiku sõlmpunkti P läbiv sirge ja värviti 
tumedaks kolm joonisel näidatud kolmnurka. Milline vastusevariant 
on õige värvitud kolmnurkade pindalade suhte kohta? 
 

A: 1 : 2 : 3 B: 1 : 2 : 4 C: 1 : 3 : 9 D: 1 : 4 : 8  
E: Variantides A, B, C ja D antud suhted ei saa olla nende 

kolmnurkade pindalade suhteks. 
 

23. Naturaalarv N ei jagu täpselt kahe arvuga naturaalarvude 2 kuni 11 seast. Millises 
vastusevariandis antud arvud saavad olla nendeks kaheks arvuks, millega N ei jagu? 
 

A: 2 ja 3 B: 4 ja 5 C: 6 ja 7 D: 7 ja 8 E: 10 ja 11 
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24. Ristküliku ühte külge suurendati 20% võrra ja teist 50% võrra ning 
tulemuseks saadi ruut. Ruudu ja ristküliku diagonaalide vahele jääv osa 
on joonisel värvitud halliks ja selle pindala on 30 cm2. Leia esialgse 
ristküliku pindala. 
 

A: 80 cm2 B: 75 cm2 C: 70 cm2 D: 65 cm2 E: 60 cm2 
 
25. Anni ostis hommikul poes müügil olnud 16 erineva jäätise sordi seast kaks erinevat 
jäätist. Õhtul kui Kati poodi jõudis, olid mõned jäätise sortidest juba läbi müüdud. Kati 
soovis allesjäänutest osta kolm jäätist nii, et kõik oleks erinevatest sortidest. Nii Anni kui 
Kati pidid oma valiku tegema sama arvu erinevate võimaluste seast. Mitu neist 16-st 
jäätise sordist olid läbi müüdud hetkeks, kui Kati poodi jõudis? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
26. Kastis on 71 palli. Ühe korraga võib kastist välja võtta kas 30 palli või kasti lisada 18 
palli. Leia selliselt toimides kasti jäävate pallide vähim võimalik arv. 
 

A: 1  B: 3  C: 5  D: 7  E: 11 
 
27. Ruudukujulise paberilehe voltimise tulemusena asusid ruudu 
kaks tippu diagonaali ühes punktis (vt. joonist). Leia selle 
nelinurga pindala, kui ruudu küljepikkus oli 1.  
 

A: 2 2  B: 
2

2
 C: 2 1  D: 

7

10
  E: 

3

5
 

 

28. Kuubikujulise jäämäe ruumalast on 90% vee all. Veepinnast üleval pool on näha kuubi 
servadest kolme ja neist igastki vaid mingit osa. Nende osade pikkused on 24 m, 25 m ja 
27 m. Leia jäämäe serva pikkus. 
 

A: 30 m B: 33 m C: 34 m D: 35 m E: 39 m 
 
29. Tabeli alumises reas vasakult paremale on n  
erinevat algarvu p1  kuni np . Kahe kõrvuti oleva lahtri peal 

olevasse lahtrisse kirjutatakse nendes kahes lahtris 
olevate arvude korrutis. Ülemise rea lahtris on arv 

n
nK p p p1 2

1 2 ...   . Mitu arvu selles tabelis jagub 

algarvuga p4 , kui 2 8  ? 
 

A: 4  B: 16  C: 24  D: 28  E: 36 
 
30. Kalle ja Malle püüavad leida, milline joonisel antud märkidest on 
Saima lemmik. Kalle teab, et Saima ütles Mallele selle kuju. Malle teab, 
et Saima ütles Kallele selle värvi. Seejärel leidis aset järgmine vestlus. 
Kalle: „Ma ei tea Saima lemmikmärki, aga ma tean, et ka Malle ei tea 
seda.“ Malle: „Algul ma ei teadnud seda märki, aga nüüd ma tean.“ 
Kalle: „Nüüd tean ka mina seda.“ Leia Saima lemmikmärk. 
 

A:   B:  C:  D:  E:  


