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JUUNIOR   (9.- 10. 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. Märtsi kolmandat neljapäeva nimetatakse alati kängurupäevaks. Vastusevariantides on 
viie neljapäeva kuupäevad. Milline neist ei ole kängurupäeva oma? 
 

A: 17. märts 2022 B: 16. märts 2023  
C: 21. märts 2024 D: 13. märts 2025 E: 19. märts 2026 
 

2. Ilmateade esmaspäevast reedeni on antud joonisel, kus on 
märgitud nende päevade oodatavad keskmised õhutemperatuurid. 
Milline graafik näitab esmaspäevast reedeni nende päevade 
oodatavate keskmiste õhutemperatuuride muutust? 

 

A:  B:   C: D: E:  
 

3. Kolm kassi kõndisid võrdkülgse 
kolmnurgakujulise muruplatsi ühest tipust teise 
mööda tugevama joonega märgitud teid pidi. Iga 
teelõik kas asus kolmnurga küljel või oli 
paralleelne kolmnurga küljega. Olgu kasside poolt 
läbitud teede pikkused P, Q ja R. Milline antud 
seostest on õige? 

 

A: P = Q = R  B: P = R < Q    
C: P < Q = R  D: P < Q < R  E: P < R < Q   
 

4. Joonisel on antud kuue ristküliku paiknemine ning nende 
pindalad ruutsentimeetrites. Tugevama joonega märgitud 
lõikudest ühe pikkus on 6 cm. Leia teise tugeva joonega märgitud 
lõigu pikkus.  
  

A: 10 cm B: 7,5 cm C: 6 cm D: 5 cm E: 4 cm  
 

5.  Käsipallimängu esimene poolaeg lõppes seisuga 7 : 14 külalisvõistkonna kasuks. 
Järgnevalt oli kodumeeskond edukam ja sai teisel poolajal kaks korda rohkem punkte kui 
külalismeeskond. Kodumeeskond võitis mängu ühe punktiga. Leia mängu lõpptulemus. 
 

A: 20 : 19 B: 21 : 20 C: 22 : 21 D: 23 : 22 E: 24 : 23 
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6. Kuuest võrdsest rombist on moodustatud tärn. Ühendades tärni kuus 
tippu, tekib korrapärane kuusnurk (vt. joonist). Leia selle kuusnurga pindala, 
kui ühe rombi pindala on 4 cm2. 
 

A: 24 cm2 B: 30 cm2 C: 32 cm2 D: 36 cm2 E: 48 cm2 
 

7. Kolmikud Aadu, Teedu ja Peedu mängivad kuueliikmelises bändis, kus ülejäänud kolme 
liikme vanused on 19, 20 ja 21 aastat. Kõigi bändiliikmete keskmine vanus on 21 aastat. 
Kui vana on Peedu?  
 

A: 20   B: 21  C: 22  D: 23  E: 24 
 

8. Ristkülik ümbermõõduga 32 cm jaotati kahe sirgega neljaks 
ristkülikuks. Üks neist ristkülikutest osutus ruuduks pindalaga 
9 cm2. Leia ristküliku ABCD ümbermõõt. 
 

A: 16 cm B: 18 cm C: 20 cm D: 23 cm E: 25 cm 
 

9. Leia arv, millest lahutades arvu 
1

10
 saame sama tulemuse, kui seda arvu korrutaksime 

arvuga 
1

10
. 

 

A: 
1

100
 B: 

1

11
  C: 

1

10
  D: 

11

100
 E: 

1

9
 

 

10. Viie ühekohalise arvu summa on 44. Leia nende viie arvu korrutis. 
 

A: 23 · 38 B: 23 · 93 C: 8 · 49 D: 8 · 34 E: Seda ei ole võimalik leida. 
 

Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Mati süütas esimese 10-st ühesugusest ja ühtlaselt põlevast säraküünlast. Iga 
järgmise süütas ta alati siis, kui viimati süüdatud säraküünlast oli kümnendik veel 
põlemata. Iga säraküünal põles täpselt 2 minutit. Kui palju aega kulus esimese säraküünla 
süütamisest kuni kümnenda kustumiseni? 
 

A: 18 min ja 20 sek  B: 18 min ja 12 sek   
C: 18 min   D: 17 min   E: 16 min ja 40 sek 
 

12. Trepist üles hüpates jõuab kirp ühe hüppega kas järgmisele astmele või ülejärgmisele 
ning seejuures ei hüppa ta kunagi kuuendale astmele ega allapoole. Mitu erinevat 
võimalust on tal maapinnalt kaheksandale astmele hüppamiseks? Kaks võimalust loeme 
erinevateks kui need erinevad vähemalt ühe trepiastme poolest, kus kirp on olnud.    
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 

13. Arvud 1 kuni 6 kirjutati ruutudesse nii, et ühel ringjoonel olevate 
arvude summa oli võrdne mistahes teisel ringjoonel paiknevate 
arvude summaga. Joonisel on näidatud millisesse ruutu kirjutati arv 
6. Leia arv, mis kirjutati küsimärgiga tähistatud ruutu. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
 

9cm2

A B

CD

?

6
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14. Kolme arvu a, b ja c korral a + b + c = 0 ja a · b · c = 78. Leia (a + b)(b + c)(c + a). 
 

A: –156 B: –39   
C: 78  D: 156  E: Vastus erineb variantides A, B, C ja D antud arvudest. 
 

15. Punkt O on poolringjoone keskpunkt. Kolme nurga 
suurused on joonisel antud. Leia nurga α suurus. 
 

A: 9°  B: 11°   
C: 16°  D: 17,5° E: 18° 
 
16. Viis autot startisid joonisel näidatud järjestuses (st auto numbriga 5 startis esimesena). 

 
Iga kord, kui üks auto möödus teisest, sai mööduv auto endale kirja ühe punkti. Järgmisel 
joonisel on antud autode finišeerimise järjekord (st auto numbriga 5 finišeerus viimasena). 

 
Leia kõikide autode poolt kokku saadud punktide vähim võimalik kogusumma. 
 

A: 10  B: 9  C: 8  D: 7  E: 6 
 
17. Võistlusel osales viis võistkonda, kus oli vastavalt 9, 15, 17, 19 ja 21 liiget. Iga 
võistkond koosnes kas ainult poistest või ainult tüdrukutest. Pärast esimese võistkonna 
starti, oli ülejäänud neljas starti ootavas võistkonnas tüdrukuid kokku kolm korda rohkem 
kui poisse. Mitu liiget oli esimesena startinud võistkonnas? 
 

A: 9  B: 15  C: 17  D: 19  E: 21 
 
18. Ruudustiku igas ruudus oli alguses arv 0. Ühe käiguga 
muudeti mingis valitud 2 × 2 ruudus iga arvu 1 võrra suuremaks. 
Pärast viimast käiku saadud arvudest on kolm teada (vt. joonist). 
Milline arv peab olema küsimärgiga ruudus?  
 

A: 14  B: 15  C: 16  D: 17  E: 19 
 
19. Leia joonisel kaarega märgitud kuue nurga suuruste summa. 
 

A: 360° B: 900° C: 1080° D: 1120° E: 1440° 
 

20. Lahtritesse tuleb kirjutada kaheksa arvu nii, et 
kahes kõrvutiolevas lahtris olevate arvude summa 
oleks kas a või a + 1 nii nagu joonisel näidatud. Nii 
esimeseks kui ka viimaseks arvuks on juba 
kirjutatud arv 2021. Leia arv a. 
 

A: 4041 B: 4042 C: 4043 D: 4044 E: 4045 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 

21. Metallvarras on lükatud sirgjooneliselt läbi risttahuka 
mõõtmetega 3 × 4 × 5 nii, et see läbib vastastippe Q ja P. 
Risttahuka sees see varras ei läbi ühtegi ühikkuubi tippu. Läbi mitme 
ühikkuubi on varras torgatud? 
 

A: 8  B: 9  C: 10  D: 11  E: 12 

O
67°

α

32°

a

a  + 1 a  + 1 a  + 1

a a a

2021 2021

Q

P
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22. Arvul 2021 on omadus, et selle jagamisel jäägiga arvudega 6, 7, 8 ja 9, tekib alati jääk 
5. Mitmel arvust 2021 väiksemal naturaalarvul on täpselt seesama omadus? 
 

A: 4  B: 3  C: 2  D: 1  E: 0 
 

23. Sipelgas liikus punktist C punkti A mööda lõiku CA. Punktist 
A liikus punkti B mööda joonisel antud murdjoont, mille iga lüli oli 
kas paralleelne või risti sirgega BC (vt. joonist). Leia punktist C 
punkti A läbitud tee pikkuse suhe punktist A punkti B läbitud tee 
pikkusesse.  
 

A: 
3

3
 B: 

3

2
 C: 

2

2
 D: 

1

3
  E: 

1

2
 

 

24. Arv N on vähim positiivne täisarv, mille numbrite summa on 2021. Leia arvu N + 100 
numbrite summa. 
 

A: 12  B: 24  C: 2021 D: 2022 E: 2121 
 

25. Kolmest poisist igaüks kirjutas 10 erinevat tüdruku nime. Iga nime eest, mis oli kirjas 
vaid ühel poisil, sai ta 3 punkti. Iga nime eest, mis oli kirjas täpselt kahel poisi, sai kumbki 
1 punkti. Iga nime eest, mis oli kirjas kõigil kolmel, ei saanud keegi ühtegi punkti. Lõpuks 
selgus, et kõik kolm poissi olid saanud nimede eest erineva punktisumma, milledest 
väikseim oli 19. Leia suurim saadud punktisumma. 
 

A: 21  B: 22  C: 23  D: 24  E: 25 
 

26. Joonisel olevatest ruutudest väiksema pindala on 16 ning tumeda-
maks värvitud kolmnurga pindala on 2. Leia suurema ruudu pindala. 
 

A: 17  B: 18  C: 19  D: 20  E: 21 
 

27. Nii arv a kui ka arv b on mingi naturaalarvu ruut ning nende vahe a – b on algarv. 
Millises vastusevariandis oleva arvuga saab b võrdne olla?  
 

A: 225  B: 169  C: 144  D: 100  E: 49 
 

28. Kui palju on selliseid viiekohalisi naturaalarve, mille numbrite korrutis on 1000? 
 

A: 60  B: 40  C: 30  D: 20  E: 10 
 

29. Reas on 2021 palli, mis on vasakult paremale järjestatud arvudega 1 kuni 2021. Iga 
pall on kas roheline, punane, valge või sinine. Mistahes viie järjestikuse palli seas on alati 
täpselt üks punane, üks valge ja üks sinine pall ning punase palli kõrval paremal pool on 
alati valge pall. Pallid arvudega 2, 20 ja 202 on rohelised. Mis värvi on selle rea viimane 
pall arvuga 2021?  
  

A: sinine        B: valge         C: punane        D: roheline         E: Seda ei ole võimalik leida. 
 

30. Katil on 8 erineva kaaluga münti. Iga mündi kaal grammides on positiivne täisarv. Kui 
ta asetab mistahes kaks münti ühele kaalukausile ja teisele kaalukausile asetab mingid 
teised mistahes kaks münti, siis alati osutub see pool raskemaks, kus asub neist neljast 
mündist raskeim. Leia neist kaheksast mündist raskeima mündi vähim võimalik kaal 
grammides. 
 

A: 8  B: 12  C: 34  D: 128  E: 256 

B C

A

60°

75°


