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Mis on protsentarvutus? 

Kõige üldisemalt on protsentarvutus matemaatika osa, mis 

tegeleb protsentidega seotud probleemide lahendamisega. 

Suurele hulgale inimestest tunduvad protsente sisaldavad 

ülesanded ülimalt rasketena ja nad väldivad neid lausa paaniliselt. 

Tegelikult on protsendid muutunud hädavalikuks atribuudiks 

teaduses, majanduses, panganduses, äris ja meie igapäeva elu 

probleemide kirjeldamisel. Arusaamise aluseks on protsendi 

mõiste, mis tekkis pika ajaloolise arengu tulemusena vajadusest korrastada ja lihtsustada eeskätt 

mitmesuguste koormiste, rentide ja intresside arvutamist. Juba Vanas-Roomas kasutati maksude 

kogumisel osamäärana ühte sajandikku (ehk meie mõistes ühte protsenti). Üks protsent tähendabki 

ühte sajandikku osa mingist ühe tervikuna käsitletavast objektist 

(maatükist, rahast, kaubast jne). Sõna „protsent“ tuleneb 

ladinakeelsest väljendist „pro centum“, mis tõlkes tähendab „iga 

saja kohta“. Protsendi tähistus % kujunes pikkade aastakümnete 

jooksul selle sõna itaaliakeelse vaste „per cento“ lühendamise 

käigus. Ingliskeelne maailm kasutab tänapäeval paralleelselt sõnu 

„per cent“ ja „percent“.  

Niisiis, kui teil on näiteks plaanis võtta laenu 3000 eurot ja laenaja küsib teilt 12 % intresse, siis 

tähendab see seda, et iga laenatud saja euro kohta tuleb teil lisaks tagasi maksta 12 eurot ning kogu 

laenatud summa pealt lisaks seega 
3000

100
∙ 12 = 360 eurot. 

Protsentülesanded on sageli pealtnäha üsna keerulised ja asja sügavalt mõistmata võib elus 

täbarasse olukorda sattuda. Pange end proovile näiteks järgmise ülesandega.  

Metsamehe ülesanne. Metsatöötlemise ettevõte kavatses raiuda 

männimetsa, kuid looduskaitsjad ei olnud sellega nõus. Ettevõtte 

juhataja püüdis neid veenda: „Selles metsas moodustab mändide 

osakaal 99 % kogu metsast. Me raiume ainult mände ja pärast 

raietöid on metsas mände 98 % kasvama jäänud puudest.“ Kui 

suur osa metsast kavatseti maha raiuda? (Esmalt oletage, siis 

rehkendage ja kontrollige vastust vihiku lõpust vastuste rubriigist.)  
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Mida võib leida sellest vihikust? 

Pakume mitte just kõige lihtsamaid näiteülesandeid protsentarvutusest koos detailsete 

lahendustega, et saaksite treenida oma oskusi ning muuta rasked ülesanded kergeks mänguks 

protsentidega. Enne lahenduse vaatamist, püüdke ise leida ülesande lahendus. Ainult nii kujuneb 

teil tõeline oskus seda liiki ülesannete lahendamiseks. Näiteülesanded on liigitatud kolme rühma. 

 Protsentülesanded kooli temaatikast, mille lahendamisel tuleb hoolega jälgida, millist suurust 

saab antud kontekstis lugeda tervikuks. 

 Ülesanded mingis aines (tootes, lahuses) sisalduvate komponentide protsendilise koostise 

määramiseks. 

 Ülesanded, kus vaadeldava suuruse muut on väljendatud protsentides.  

Mõned ülesanded on mõeldud iseseisvaks lahendamiseks. Nende vastused on antud vihiku lõpus. 

Loomulikult tuleb lahendada ka kontrolltööülesandeid. 

Tänapäeval võimaldavad mõõteriistad täpselt mõõta imetillukeste aineosakeste mõõtmete muutusi 

ja ainete kontsentratsioone, mida tuleb väljendada ühe protsendi sajandikes, tuhandikes ja veel 

väiksemates osakestes. Mõnedele sellistele protsendi osadele on antud oma nimi ja nad elavad oma 

iseseisvat elu. Üheks tuntumaks näiteks on ühe protsendi kümnendik ehk üks tuhandik tervikust, 

mida nimetatakse promilliks (1 ‰) ning mis tähendabki „iga tuhande kohta“. Sellistest suurustest 

tuleb juttu vihiku lõpus eraldi rubriigis. 

Kuidas lahendada protsentülesandeid? 

Protsentülesannete seast võib välja eraldada mõned põhitüübid. Neis võrreldakse protsentide abil 

tavaliselt kahte suurust. Kolme esimese tüübi korral vastab ühele neist suurustest (loetakse 

tervikuks) sada sajandikku ehk 100 % ja teisele (osale) vastab 𝑝 sajandikku ehk 𝑝 %. Ülejäänute 

korral toimub kahe suuruse protsentuaalne võrdlemine. 

Vaatleme lühidalt need protsentülesannete põhitüübid näiteks Eesti 

Uuringukeskuse poolt läbiviidud uuringu „Koolinoorte rahulolu 

koolitoiduga“ tulemuste alusel. 

1) Suhte väljendamine protsentides  

Koolitoidu uuringu raames küsitleti 1280 õpilast, kes kõik olid üldhariduskoolide 3., 6., 9. ja 12. 

klasside õpilased. Nende hulgas põhikooliõpilasi oli 944. Kui suur osa küsitletud õpilastest 

protsentides õpis gümnaasiumiastmes?  

Lahendus. Tervikuks on 1280 õpilast. Neist gümnasiste (osa) on 1280 − 944 = 336 õpilast. 

Leiame protsendi:  

336

1280
 ∙ 100 % = 26,25 %. 

Üldine skeem:  protsent =  
osa

tervik
 ∙ 100 %. 
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2) Osa leidmine tervikust protsendi järgi 

12. klassi õpilastest sööb koolilõunat vaid 62,5 %. Kui palju küsitletud 12. klassi õpilastest ei söö 

koolilõunat? 

Lahendus. Tervikuks on küsitletud 12. klassi õpilaste arv 336. Neist ei söö koolilõunat 

100 % − 62,5 % = 37,5 %. Leiame, mitu küsitletud 12. klassi õpilast ei söö koolilõunat (osa):  

336 ∙
37,5 %

100 %
= 126         ehk         336 ∙ 0,375 = 126 õpilast. 

Üldine skeem:  osa = tervik ∙
protsent

100 %
. 

3) Terviku leidmine osa ja protsendi järgi 

Kõikidest küsitletud õpilastest, kes koolilõunat ei söö, küsiti ka mittesöömise põhjuse. Neist 54 

õpilast vastasid, et koolitoit neile ei maitse, ja selle vastuse valisid 36 % õpilastest, kes 

koolilõunat ei söö. Kui palju on küsitletud põhikooliõpilastest neid, kes koolilõunat ei söö? 

Lahendus. Tervikuks on kõigi küsitletud õpilaste arv, kes koolilõunat ei söö. Osa suurus on 54 

õpilast ja sellele vastab 36 %. Leiame terviku:  

54 ∙
100 %

36 %
= 150 (õpilast). 

Teame, et 126 gümnaasiumiõpilast koolilõunat ei söö. Järelikult, põhikooliõpilasi, kes 

koolilõunat ei söö, on 150 − 126 = 24.  

Üldine skeem:  tervik = osa ∙
100 %

protsent
. 

4) Kahe suuruse erinevus protsentides  

Pakutavatest koolilõuna jookidest eelistavad kõikidest küsitletud õpilastest 825 õpilast mahla ja 

264 õpilast piima. Mitme protsendi võrra on piima eelistavaid õpilasi vähem kui neid õpilasi, 

kes eelistavad joogiks mahla?  

Lahendus. Selles ülesandes piima eelistavate õpilaste arvu 264 võrreldakse mahla eelistavate 

õpilaste arvuga 825. Leiame erinevuse protsentides: 

|264−825|

825
 ∙ 100 % =

825−264

825
 ∙ 100 % = 

17

25
 ∙ 100 % = 68 %. 

Üldine skeem:  erinevus =
|suuruste vahe|

suurus,   millega võrreldakse
 ∙ 100 %. 

Märkus. Kahe väärtuse korral on erinevuse leidmise juures kõige olulisem määratleda teksti 

põhjal, mis suurust millise suurusega võrreldakse. Antud näite korral võite kohe veenduda, et 

erinevus protsentides oleks tulnud teine, kui oleks küsitud võrdlust piima eelistavate õpilaste 

arvuga. Sellisel juhul oleks erinevus 212,5 %.  

Protsentülesannetes tavaliselt põimuvad erinevad põhitüübid üheks tervikuks. Selliste ülesannete 

lahendamise põhinipp seisnebki oskuses jaotada antud ülesanne alamülesanneteks vastavalt 

põhitüüpidele ja need siis järjest lahendada. 
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Näiteülesanded 

Protsentülesanded kooli temaatikast 

Näide 1. Gümnaasiumis õppivate poiste arv on 20 % võrra väiksem 

selles gümnaasiumis õppivate tüdrukute arvust.  

a) Mitme protsendi võrra on selles gümnaasiumis õppivate 

tüdrukute arv suurem poiste arvust? 

b) Mitu protsenti moodustab selles gümnaasiumis õppivate 

tüdrukute arv kõigi õpilaste arvust selles gümnaasiumis? 

Lahendus. a) Kuna poiste arvu võrreldakse tüdrukute arvuga, siis tervikuks (vastab 100 protsendile) 

tuleks selles ülesandes esialgu võtta tüdrukute arv, millest ülesande tingimuse põhjal on poiste arv 

20 % võrra väiksem, st moodustab tüdrukute arvust 80 %. Kui tähistada tüdrukute arv tähega 𝑥, 

siis poiste arv on 0,8𝑥. 

Et leida, mitu protsenti moodustab tüdrukute arv 𝑥 poiste arvust 0,8𝑥, peaks nüüd tervikuks võtma 

poiste arvu 0,8𝑥 ja arvutama: 

𝑥

0,8𝑥
∙ 100 % = 125 %. 

Järelikult on selles gümnaasiumis tüdrukuid 125 % − 100 % = 25 % võrra rohkem kui poisse. 

b) Selles gümnaasiumis on õpilasi kokku 𝑥 + 0,8𝑥 = 1,8𝑥. Leiame nüüd, mitu protsenti moodustab 

tüdrukute arv 𝑥 õpilaste koguarvust 1,8𝑥: 

𝑥

1,8𝑥
∙ 100 % =

1000

18
 % = 

500

9
 % = 55

5

9
 %. 

Vastus. Tüdrukuid on 25 % võrra rohkem kui poisse; tüdrukute arv moodustab 55
5

9
 % õpilaste 

koguarvust. 

Täiendusi näitele 1.  

 Huvitav on lisaks uurida, millist tingimust peaks rahuldama näites 1 toodud andmetel selles 

gümnaasiumis õppivate õpilaste arv. Ilmselt peavad kõik õpilaste arvud (nii tüdrukute arv 𝑥, 

poiste arv 0,8𝑥, kui ka õpilaste arv 1,8𝑥) olema naturaalarvud. Esitame poiste arvu kujul 

0,8𝑥 =  
8

10
𝑥 =  

4

5
𝑥. Näeme, et selleks, et poiste arv oleks naturaalarvuline, peab tüdrukute 

arv 𝑥 kindlasti jaguma arvuga 5. Teisisõnu, peab leiduma naturaalarv 𝑦 nii, et kehtiks võrdus 

𝑥 = 5𝑦. Seega, õpilaste koguarvu 1,8𝑥 saab teisendada kujule  

1,8𝑥 = 1,8 ∙ 5𝑦 = 9𝑦, 

millest järeldub, et õpilaste koguarv peab jaguma 9-ga. Näiteks saab õpilasi selles 

gümnaasiumis olla 234, neist tüdrukuid on siis 130 ja poisse 104. (Kontrollige!) 



Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I 
 

TÜ Teaduskool            lk 5 

 

 Kuna alguses ei tea, milliseid tingimusi peab õpilaste arv selles gümnaasiumis rahuldama, siis 

üldiselt ei ole korrektne ülesannet lahendada mingite suvaliselt võetud algandmetega, näiteks 

oletades, et tüdrukute arv on 100. 

 Tingimus: „poisse on 20 % võrra vähem kui tüdrukuid“ ei ole samaväärne tingimusega: 

„tüdrukuid on 20 % võrra rohkem kui poisse“, kui poiste ja tüdrukute arvud vahepeal ei 

muutu. (Kontrollige!) 

Ülesanne A. Gümnaasiumis õppivate tüdrukute arv on 20 % võrra suurem seal õppivate poiste 

arvust. 

a) Mitme protsendi võrra on poiste arv väiksem tüdrukute arvust? 

b) Mitu protsenti moodustab tüdrukute arv õpilaste koguarvust selles gümnaasiumis? 

c) Vähemalt mitu õpilast peab selles koolis olema? 

Näide 2. Eelmisel aastal lõpetas gümnaasiumi 57 õpilast ja sel aastal alustas õpinguid selles 

gümnaasiumis 75 uut õpilast. (Teistes klassides õpilaste arv ei muutunud.) Sellega kasvas 

gümnasistide arv sel aastal 7,5 % võrra eelmise aastaga võrreldes. Mitu õpilast õpib sel aastal selles 

gümnaasiumis? 

Lahendus 1. Võrreldes eelmise õppeaastaga, on õpilaste arv koolis kasvanud 75 − 57 = 18 õpilase 

võrra, mis on 7,5 % eelmisel õppeaastal õppinud õpilaste arvust. Järelikult eelmisel õppeaastal oli 

õpilasi  

18 ∙ 100 %

7,5 %
 = 240. 

Selleni on võimalik jõuda näiteks võrdelise seose 

𝑥 − 100 %
18 − 7,5 %

 

abil, kus 𝑥 tähistab õpilaste arvu eelmisel aastal. Seega sellel õppeaastal õpib selles gümnaasiumis 

240 + 18 = 258 õpilast. 

Lahendus 2. Tähistagu 𝑥 sellel õppeaastal õppivate gümnasistide arvu. Siis eelmisel aastal õppis 

selles gümnaasiumis 𝑥 − 18 õpilast, mis tuleb võrdsustada 100 %-ga. Sellel aastal õppivate õpilaste 

arv moodustab seega 107,5 %  eelmisel aastal õppinute arvust. Saame võrdelise seose 

𝑥 − 18 − 100 %
𝑥 − 107,5 %

, 

millest koostame lineaarvõrrandi 107,5(𝑥 − 18) = 100𝑥 ja lahendame selle 

107,5𝑥 − 1935 = 100𝑥 

7,5𝑥 = 1935 

𝑥 = 258 (õpilast). 

Vastus. Sel aastal õpib selles gümnaasiumis 258 õpilast. 
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Näide 3. Mistahes gümnaasiumis teeb iga õpilane oma valiku 

võõrkeelte õppimise osas. Tal tuleb valida üks kolmest 

võimalusest: õppida ainult inglise keelt või ainult saksa keelt või 

nii inglise kui ka saksa keelt.  

a) On teada, et sellel aastal 90 % Ühisgümnaasiumi õpilastest 

õpib inglise keelt ja 60 % saksa keele õppijatest õpib samuti 

inglise keelt. Mitu protsenti Ühisgümnaasiumi õpilastest 

õpib ainult inglise keelt?  

b) On teada, et 80 % Eragümnaasiumi õpilastest õpib inglise keelt ja 30 % õpilastest õpib saksa 

keelt. Lisaks on teada, et selles gümnaasiumis on poisse 20 % võrra vähem kui tüdrukuid. 

Täpselt 60 % poistest õpib ainult inglise keelt ja 10 % tüdrukutest õpib ainult saksa keelt. 

Mitu protsenti Eragümnaasiumi kõikidest õpilastest ja mitu protsenti tüdrukutest õpib 

mõlemat keelt? 

Lahendus. a) Olgu 𝑥 õpilaste koguarv Ühisgümnaasiumis. Teame, et 90 % õpilastest õpib inglise 

keelt, st 0,9𝑥 õpilast õpib inglise keelt. Järelikult inglise keelt ei õpi 𝑥 − 0,9𝑥 = 0,1𝑥 õpilast, kes 

saavad seega õppida ainult saksa keelt. Teame, et 60 % saksa keele õppijaist õpib ka inglise keelt, 

seega 40 % saksa keele õppijaist õpib vaid saksa keelt. Järelikult moodustavad 0,1𝑥 õpilast 40 % 

saksa keele õppijaist. Saksa keele õppijaid on seega  

0,1𝑥 ∙ 100 %

40 %
= 0,25𝑥. 

Seega 𝑥 − 0,25𝑥 = 0,75𝑥 õpilast on need, kes ei õpi saksa keelt, st need 0,75𝑥 noort õpivad ainult 

inglise keelt. Järelikult, ainult inglise keelt õppivate õpilaste arv moodustab 

0,75𝑥 

𝑥
 ∙ 100 % = 75 % 

Ühisgümnaasiumi õpilaste arvust. 

b) Kuna 80 % Eragümnaasiumi õpilastest õpib inglise keelt ja 30 % õpib saksa keelt ning 

80 % + 30 % = 110 %, siis kahte keelt õpib 110 % − 100 % = 10 % selle kooli õpilastest. 

Järelikult ainult saksa keele õppijaid on Eragümnaasiumis 30 % − 10 % = 20 % ja ainult inglise 

keele õppijaid on 80 % − 10 % = 70 % gümnasistidest. Leiame nüüd, mitu protsenti 

Eragümnaasiumi tüdrukutest õpib mõlemat keelt.  Olgu 𝑥 tüdrukute arv Eragümnaasiumis. Kuna 

poisse on 20 % võrra vähem kui tüdrukuid, siis on poiste arv 0,8𝑥. Õpilasi Eragümnaasiumis kokku 

on seega 𝑥 + 0,8𝑥 = 1,8𝑥. Et ainult inglise keelt õppijaid on 70 %, siis ainult inglise keelt õpib 

0,7 ∙ 1,8𝑥 = 1,26𝑥 selle kooli õpilast. Poistest õpib 60 % ainult inglise keelt, seega on selliseid 

poisse 0,6 ∙ 0,8𝑥 = 0,48𝑥. Seega ainult inglise keelt õppivaid tüdrukuid on 1,26𝑥 − 0,48𝑥 = 0,78𝑥. 

Kuna ainult saksa keelt õppivaid tüdrukuid on ülesande tingimuste kohaselt 10 %, siis ainult saksa 

keelt õpib 0,1𝑥 tüdrukut. Järelikult mõlemat keelt peab õppima 𝑥 − (0,78𝑥 + 0,1𝑥) = 0,12𝑥 ehk 

12 % Eragümnaasiumis õppivatest tüdrukutest.  

Vastus. a) Ainult inglise keelt õpib 75 % Ühisgümnaasiumi õpilastest.  

b) Kõigist Eragümnaasiumi õpilastest moodustab mõlemat keelt õppivate õppurite arv 10 %, 

tüdrukutest õpib mõlemat keelt aga 12 %. 
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Ülesanne B. Leidke näiteülesande 3 andmete põhjal  

1) mitu protsenti Ühisgümnaasiumi õpilastest õpib mõlemat keelt; 

2) mitu protsenti Eragümnaasiumi poistest õpib ainult saksa keelt ja mitu mõlemat keelt.     

Näide 4. Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal on gümnaasiumi vastu 

võetud õpilaste arv igal aastal olnud üks ja sama. Võrreldes eelmise 

aastaga, on sel aastal katsetel käinud 25 % võrra vähem õpilasi. Kui 

eelmisel aastal jäi kõigist sisseastumiskatsetel käinud õpilastest 

gümnaasiumi vastu võtmata 80 noort, siis sellel aastal on 

gümnaasiumisse vastu võetud 80 % katsetel käinud noortest. Mitu õpilast võetakse 

gümnaasiumisse igal aastal?  

Lahendus. Tähistagu 𝑥 eelmisel aastal katsetel käinud inimeste arvu. Kuna sel aastal oli neid 25 % 

vähem, oli sel aastal katsetel käinute arv 0,75𝑥. Et eelmisel aastal jäi vastu võtmata 80 katsetel 

käinud noortest, võeti gümnaasiumisse eelmisel aastal vastu 𝑥 − 80 õpilast. Sellel aastal võeti vastu 

80 % katsetel käinutest ehk 80 % arvust 0,75𝑥. Seega võeti sel aastal vastu 0,8 ∙ 0,75𝑥 = 0,6𝑥 

õpilast. Igal aastal aga võetakse vastu üks ja sama arv õpilasi. Seega peavad arvud 𝑥 − 80 ja 0,6𝑥  

olema võrdsed. Saame võrrandi  

𝑥 − 80 = 0,6𝑥, 

mille lihtsustamisel jõuame võrrandini 0,4𝑥 = 80 ja selle lahendini 𝑥 = 200. Seega vastu võetud 

õpilaste arv igal aastal on 200 − 80 = 120. 

Sisuline kontroll. Tekstülesannete korral soovitatakse (mõnikord lausa nõutakse) sisulise kontrolli 

tegemist. Antud ülesandes saime, et eelmisel aastal katsetel käinud õpilaste arv oli 200 ja neist 

võeti vastu 200 − 80 = 120 õpilast. Sel aastal on katsetel käinute arv 0,75 ∙ 200 = 150 ja neist 

võeti vastu 0,8 ∙ 150 = 120 õpilast. Tingimus, et igal aastal saab gümnaasiumisse sisse üks ja sama 

arv õpilasi, on täidetud. 

Vastus. Igal aastal võetakse gümnaasiumisse 120 õpilast. 

Märkused sisulise kontrolli kohta. Tihti tekib küsimus: „Milleks ikkagi kontrolli vaja on?“. Teeme 

näiteülesande 4 tekstis ühe väikese muudatuse. Nimelt olgu sel aastal katsetel käinuid mitte 25 %, 

vaid 15 % võrra vähem õpilasi kui eelmisel aastal.  

Lahendame nüüd uue ülesande eelmisega analoogiliselt. Kui 𝑥 on endiselt eelmisel aastal katsetel 

käinute arv, siis sel aastal käis katsetel 0,85𝑥 õpilast. Eelmisel aastal võeti vastu 𝑥 − 80 õpilast, sel 

aastal aga 0,8 ∙ 0,85 𝑥 = 0,68𝑥 õpilast. Tekib võrrand 𝑥 − 80 = 0,68𝑥, mille lahendiks on 𝑥 = 250.  

Järelikult gümnaasiumisse võeti eelmisel (ja seega ka igal aastal) 250 − 80 = 170 õpilast. 

Kõik arvutused on seni õiged, kuid sisuline kontroll näitab, et tekstis kirjeldatud olukord on võimatu. 

Tuleb välja, et sel aastal peaks katsetel käinute arv olema  

0,85𝑥 = 0,85 ∙ 200 = 212,5 

õpilast, mis on ilmselgelt võimatu. 
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Näide 5. Eelmise õppeaasta lõpus moodustas meesõpetajate arv koolis 

15 % selle kooli kõikide õpetajate arvust. Suvevaheaja jooksul keegi 

õpetajatest koolist ei lahkunud, aga lisaks tuli 2 uut meesõpetajat ja 3 

naisõpetajat. Seetõttu moodustas meesõpetajate arv selle õppeaasta 

algul juba 16 % õpetajate koguarvust selles koolis. Mitu mees ja mitu 

naisõpetajat töötas selles koolis selle õppeaasta algul?   

Lahendus.  Paneme tähele, et 15 % ja 16 % on küll võetud kõikide õpetajate arvust, aga erinevatel 

aegadel ja need õpetajate arvud on olnud erinevad. Seega me ei saa järeldada, et ühele protsendile 

meesõpetajate arvu kasvule vastaks juurdetulnud meesõpetajate arv 2.  

Olgu 𝑥 kooli õpetajate arv eelmise õppeaasta lõpus. Ülesande tingimuste põhjal saab siis järeldada, 

et eelmise õppeaasta lõpus oli meesõpetajate arv 0,15𝑥 ning selle õppeaasta alguses oli õpetajaid 

kokku 𝑥 + 5, kellest meesõpetajaid oli 0,16(𝑥 + 5). Teame, et võrreldes eelmise aastaga on 

meesõpetajaid 2 võrra rohkem, mis annab võimaluse võrrandi koostamiseks ja lahendamiseks:  

0,15𝑥 + 2 = 0,16(𝑥 + 5) 

0,15𝑥 + 2 = 0,16𝑥 + 0,8 

0,01𝑥 = 1,2 

𝑥 = 120. 

Järelikult oli selle aasta alguses meesõpetajaid 0,16(𝑥 + 5) = 0,16 ∙ 125 = 20 ja naisõpetajaid 

125 − 20 = 105. Järgmisesse tabelisse on koondatud selles ülesandes „peidetud“ andmed. 

 õpetajaid kokku meesõpetajaid naisõpetajaid 

eelmise aasta lõpus 120 18 102 

selle aasta algul 125 20 105 

Sisuline kontroll näitab, et kirjeldatud olukord on võimalik. (Veenduge!) 

Vastus. Selle aasta alguses oli koolis 20 meesõpetajat ja 105 naisõpetajat. 

 

Lahuste protsendilise koostise määramine 

Järgmisena tutvume selliste ülesannete lahendustega, kus tuleb määrata mingis aines (tootes, 

lahuses) sisalduvate komponentide protsendilist koostist. 

Näide 6. Piimast, mis sisaldab 12 % kuivainet, valmistatakse piimapulber, 

milles on 4 % vett. 

a) Mitu kilogrammi piimapulbrit saadakse 124 kg piimast? 

b) Mitu kilogrammi piima tuleb võtta, et sellest saada 1 kg 

piimapulbrit? 
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c) Piimajoogi saamiseks segati piimapulbrit ja vett suhtes 1 ∶ 5. Mitu protsenti kuivainet sisaldab 

saadud piimajook?  

d) Mitu grammi piimapulbrit tuleb lisada 3,5 kg veele, et saada piimaga võrdse 

kuivainesisaldusega jook? 

e) Kui palju piimapulbrit ja kui palju vett tuleb võtta, et valmistada 8 kg piimajooki 

kuivainesisaldusega 15 %? 

f) Kui 1 kg piimale lisada 200 g piimapulbrit ja 800 g vett, siis kui suure kuivainesisaldusega 

piimajook saadakse? 

Lahendused.  

a) Kuna piim sisaldab 12 % kuivainet, siis 124 kg piimas on kuivainet kokku 

0,12 ∙ 124 kg = 14,88 kg. 

Piimapulbris on vaid 4 % vett, järelikult on selles 96 % kuivainet. Seega, kuivaine mass 

14,88 kg moodustab 96 % piimapulbri massist, milleks on 

14,88 kg

0,96
= 15,5 kg. 

Vastuseni saame jõuda ka teisiti. Olgu 𝑥 otsitav piimapulbri mass kilogrammides. Kuivaine 

massi saame arvutada kahel erineval viisil. Ühelt poolt, kuivaine mass moodustab 12 % piima 

massist (ehk 0,12 ∙ 124 kg) ning teiselt poolt see moodustab 96 % piimapulbri massist (ehk 

0,96𝑥 kg). Saame võrrandi 

0,12 ∙ 124 = 0,96𝑥, 

millest saame leida muutuja 𝑥 väärtuse 

𝑥 =
0,12 ∙ 124

0,96
= 15, 5 (kg). 

b) Analoogiliselt eelneva osa lahendamisega, saame koostada võrrandi lähtuvalt kuivaine 

sisalduvusest piimas ja piimapulbris. Kui 𝑥 on otsitav piima mass kilogrammides, siis kehtib 

võrrand 

0,12 ∙ 𝑥 = 0,96 ∙ 1, 

millest 𝑥 =  
0,96

0,12
= 8 (kg).  

c) On teada, et võetud piimapulbri ja vee suhe on 1 ∶ 5. See tähendab, et võetud 𝑥 kg 

piimapulbri kohta võeti 5𝑥 kg vett ja saadud piimajoogi mass on 𝑥 + 5𝑥 = 6𝑥 (kg). Kuna 

kuivainet sisaldab ainult piimapulber, siis piimajoogis on kokku 0,96𝑥 kg kuivainet. Järelikult 

on kuivainesisaldus selles piimajoogis  

0,96 𝑥

6𝑥
∙ 100 % = 16 %. 
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d) Olgu 𝑥 piimapulbri otsitav mass grammides. Siis ühelt poolt on saadud piimajoogis 0,96𝑥 g 

kuivainet. Teiselt poolt, peab selles piimajoogis kuivaine sisaldus olema 12 % (nagu piimaski). 

Kuna piimajoogi mass on kokku (3500 + 𝑥) g, siis kuivainet peab selles piimajoogis olema 

0,12 ∙ (3500 + 𝑥) g. Saame võrrandi 

0,96𝑥 = 0,12 ∙ (3500 + 𝑥) 

ja lahendame selle 

0,96𝑥 =  420 + 0,12𝑥 

0,84𝑥 = 420 

𝑥 = 500. 

Seega piimaga võrdse kuivainesisaldusega joogi valmistamiseks tuleb 3,5 kg veele lisada 

500 g piimapulbrit. 

Ülesande lahendamisel võib arutleda ka teistmoodi. Saadud piimajoogi mass on (3500 + 𝑥) g 

ja selles on 0,96𝑥 g kuivainet. Järelikult on kuivaine protsent selles piimajoogis  

0,96 𝑥

3500 + 𝑥
∙ 100 %. 

Kuna piim sisaldab 12 % kuivainet, siis peab kehtima võrdus 

0,96 𝑥

3500 + 𝑥
∙ 100 % = 12 %, 

millest tõepoolest leiame, et  𝑥 = 500 (g). 

e) Ülesanne. Lahendage see osa ülesandest iseseisvalt kahel erineval viisil.  

f) Kui 1000 g piimale lisada 200 g piimapulbrit ja 800 g vett, siis saadud piimajoogi mass on 

2000 g. Lisatud komponentidest ainult piim ja piimapulber sisaldavad kuivainet, mille 

kogumass on  

0,12 ∙ 1000 + 0,96 ∙ 200 = 120 + 192 = 312 (g). 

Järelikult on saadud piimajoogis kuivainesisaldus 

312

2000
∙ 100 % = 15,6 %. 

Vastused.  a) 124 kg piimast saadakse 15,5 kg piimapulbrit.  

b) 1 kg piimapulbri saamiseks tuleb võtta 8 kg piima.  

c) Piimajook sisaldab 16 % kuivainet.  

d) 3,5 kg veele tuleb lisada 500 g piimapulbrit.  

e) Tuleb võtta 1,25 kg piimapulbrit ja 6,75 kg vett.  

f) Piimajoogi kuivainesisaldus on 15,6 %. 
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Näide 7. Retsepti järgi peaks toidu valmistamisel kasutama 15 protsendilise rasvasisaldusega koort. 

Kodulähedases poes on müügil vaid 2,5 protsendilise ja 3,5 protsendilise rasvasisaldusega piim ning 

10 protsendilise ja 35 protsendilise rasvasisaldusega koor. 

                    

Märkus. Selles ja järgmistes ülesannetes väljendi „15 protsendilise rasvasisaldusega koor“ asemel 

kirjutame lihtsalt „15 %-line koor“. 

a) Kui suure rasvasisaldusega koor saadakse, kui segatakse 800 ml 10 %-list koort ja 200 ml 

35 %-list koort? 

b) Kausis on 250 ml 35 %-list koort. Kui palju tuleb sellele lisada 2,5 %-list piima, et saada 

15 %-list koort? 

c) Millistes kogustes tuleb võtta 3,5 %-list piima ja 35 %-list koort, et saada täpselt 630 ml 

15 %-list koort? 

d) Millises suhtes tuleb võtta 35 %-list koort ja 2,5 %-list piima, et saada 15 %-list koort? 

Lahendused. a) Leiame, kui palju rasvu sisaldavad 800 ml 10 %-list koort ja 200 ml 35 %-list koort: 

10 % ∙ 800 ml

100 %
= 80 ml           ja          

35 % ∙ 200 ml

100 %
= 70 ml. 

Järelikult on saadud segus kokku 80 ml + 70 ml = 150 ml rasva, mis moodustab kogu segu 

kogusest (1000 ml) 

150 ml

1000 ml
∙ 100 % = 15 %. 

Seega saadakse 15 %-lise rasvasisaldusega koor. 

Eeltoodud arvutusi võib teha ka ühe tehtega 

0,1 ∙ 800 + 0,35 ∙ 200

800 + 200
 ∙ 100 % = 15 %. 

b) Olgu lisatud 2,5 %-lise piima kogus 𝑥 ml. Siis 250 ml 35 %-lise koore ja 𝑥 ml 2,5 %-lise piima 

segamisel saadakse (250 + 𝑥) ml 15 %-list koort. Saame koostada skeemile vastava võrrandi ja 

selle lahendada 

0,35 ∙ 250 + 0,025 ∙ 𝑥 = 0,15 ∙ (250 + 𝑥) 

87,5 + 0,025 𝑥 = 37,5 + 0,15 𝑥 

50 = 0,125 𝑥,     kust     𝑥 = 400 (ml). 
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Ülesande võib lahendada ka teise skeemi alusel. Rasva hulk, mis sisaldub 250 ml 35 %-lises koores 

ja 𝑥 ml 2,5 %-lises piimas, moodustab saadud segu kogusest (250 + 𝑥) ml täpselt 15 %. Sellele 

vastab järgmine võrrand 

0,35 ∙ 250 + 0,025 ∙ 𝑥

250 + 𝑥
 ∙ 100 % = 15 %, 

mille lahendiks on 𝑥 = 400 ml. 

c)  Lisatud piimatoodete (3,5 %-lise piima ja 35 %-lise koore) koguste summa on 630 ml. Tähistagu 

𝑥 lisatud 3,5 %-lise piima kogust milliliitrites. Seega lisatud 35 %-lise koore kogus on (630 − 𝑥) ml.  

Rasva koguse järgi saame nüüd koostada võrrandi  

0,035 ∙ 𝑥 + 0,35 ∙ (630 − 𝑥) =  0,15 ∙ 630 

0,035 ∙ 𝑥 + 220,5 − 0,35 ∙ 𝑥 = 94,5 

−0,315 ∙ 𝑥 =  −126 

𝑥 =  400 (ml). 

Järelikult, selleks, et saada 630 ml 15 %-list koort, tuleb 3,5 %-list piima ja 35 %-list koort võtta 

vastavalt 400 ml ja 230 ml. 

d)  Alati võime öelda, et 15 %-lise koore saamiseks tuleb 35 %-list koort ja 2,5 %-list piima võtta 

suhtes 1 ∶ 𝑥 (ehk 1 osa 35 %-list koort ja 𝑥 osa 2,5 %-list piima).  Koostame võrrandi näiteks 

rasvasisalduse kohta ja lahendame selle 

0,35 ∙ 1 + 0,025 ∙ 𝑥

1 + 𝑥
= 0,15 

0,35 + 0,025 ∙ 𝑥 = 0,15 + 0,15 ∙ 𝑥 

−0,125 ∙ 𝑥 =  −0,2 

𝑥 =  
0,2

0,125
=  

  
1
5
  
1
8

= 
8

5
. 

Kuna 1 ∶ 𝑥 = 1 ∶  
8

5
= 5 ∶ 8, siis saame järeldada, et 15 %-lise koore saamiseks tuleb võtta 5 osa 

35 %-list koort ja 8 osa 2,5 %-list piima. 

Kontrollige arvutuste abil, et segades näiteks 500 ml 35 %-list koort ja 800 ml 2,5 %-list piima, 

saame 1300 ml 15 %-list koort! 

Vastused.  a) Saadakse 15 %-lise rasvasisaldusega koor.  

b) Lisada tuleb 400 ml piima.  

c)  Tuleb võtta 400 ml 3,5 %-list piima ja 230 ml 35 %-list koort.  

d) Koore ja piima suhe peab olema 5 ∶ 8. 
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Näide 8. Müügil on 

 2,5 %-line piim hinnaga 0,59 eurot ühe liitri kohta, 

 3,5 %-line piim hinnaga 0,90 eurot ühe liitri kohta, 

 1,8 %-line piim hinnaga 0,80 eurot ühe liitri kohta, 

 0,1 %-line piim (ehk nn rasvata piim) hinnaga 0,56 eurot ühe liitri 

kohta.  

Kumb piim on odavam, kas 2 %-line piim, mis on saadud 2,5 %-lise piima ja 1,8 %-lise piima 

segamisel, või 2 %-line piim, mis on saadud 3,5 %-lise ja rasvata piima segamisel? 

Märkus. Eeldame, et segamisel saadud piima hinna arvutamisel liidetakse kokku vastavate 

komponentide hinnad. 

Lahendus. Kõigepealt leiame, kui palju maksab 1 liiter 2 %-list piima, mis on saadud 2,5 %-lise ja 

1,8 %-lise piima segamisel. Oletame, et 1 liitri soovitud 2 %-lise piima saamiseks tuleb võtta 𝑥 liitrit 

2,5 %-list piima. Siis 1,8 %-list piima tuleb võtta (1 − 𝑥) liitrit. Koostame võrrandi ja lahendame 

selle  

0,025 ∙ 𝑥 + 0,018 ∙ (1 − 𝑥) = 0,02 ∙ 1 

0,025 ∙ 𝑥 + 0,018 − 0,018 ∙ 𝑥 = 0,02 

0,007 ∙ 𝑥 = 0,002,      kust     𝑥 =  
0,002

0,007
=  
2

7
∙ 

Järelikult tuleb segada 
2

7
 liitrit 2,5 %-list piima ja 1 −

2

7
=
5

7
 liitrit 1,8 %-list piima. Arvutame 1 liitri 

selle segu hinna: 

2

7
∙ 0,59 + 

5

7
∙ 0,8 =  

2 ∙ 0,59 + 5 ∙ 0,8

7
=  
5,18

7
= 0,74 (eurot). 

Analoogiliselt leiame, millistes kogustes tuleks võtta 3,5 %-list ja 0,1 %-list piima, et saada 1 liiter 

2 %-list piima. Segame 𝑥 liitrit 3,5 %-list piima ja (1 − 𝑥) liitrit 0,1 %-list piima. Koostame võrrandi 

ja lahendame selle 

0,035 ∙ 𝑥 + 0,001 ∙ (1 − 𝑥) = 0,02 ∙ 1 

0,035 ∙ 𝑥 + 0,001 − 0,001 ∙ 𝑥 = 0,02 

0,034 ∙ 𝑥 = 0,019,      kust     𝑥 =  
0,019

0,034
=  
19

34
∙ 

Arvutame, kui palju maksab 1 liiter segu, mis koosneb 
19

34
 liitrist 3,5 %-lisest piimast ja 1 −

19

34
= 

15

34
 

liitrist 0,1 %-lisest piimast: 

19

34
∙ 0,9 + 

15

34
∙ 0,56 =  

19 ∙ 0,9 + 15 ∙ 0,56

34
=  
25,5

34
= 0,75 (eurot). 

Kokkuvõttes saame, et 2 %-lise piima saamiseks on odavam segada 2,5 %-list ja 1,8 %-list piima.  

Vastus. 2,5 %-lise ja 1,8 %-lise piima segamisel saadud 2 %-line segu on odavam. 
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Näide 9. Segati 2,5 %-list piima, 3,5 %-list piima ja 10 %-list koort, mille 

tulemusena saadi 1 liiter 5 %-list piima. On teada, et segus oli 2,5 %-list 

piima täpselt 5 korda vähem kui 3,5 %-list piima.  Mitu liitrit iga 

komponenti oli saadud segus?   

Lahendus. Kui segus oli 2,5 %-list piima 𝑥 liitrit, siis pidi selles olema 5𝑥 liitrit 3,5 %-list piima ja 

1 − (𝑥 + 5𝑥) = 1 − 6𝑥 liitrit 10 %-list koort. Koostame võrrandi rasvasisalduse järgi ja lahendame 

selle 

0,025 ∙ 𝑥 + 0,035 ∙ 5𝑥 + 0,1 ∙ (1 − 6𝑥) = 0,05 ∙ 1 

0,025 𝑥 + 0,175 𝑥 +  0,1 − 0,6 𝑥 = 0,05 

−0,4𝑥 =  −0,05,     kust     𝑥 = 0,125 (l). 

Järelikult oli segus 2,5 %-list piima 0,125 liitrit. Leiame teiste komponentide mahud: 3,5 %-list 

piima oli 5 ∙ 125 = 0,625 liitrit ja 10 %-list koort oli 1 − 6 ∙ 0,125 = 0,25 liitrit.  

Vastus. Segus oli 2,5 %-list piima 0,125 liitrit, 3,5 %-list piima 0,625 liitrit ja 10 %-list koort oli 0,25 

liitrit.  

Näide 10. Segati mingites kogustes 10 %-list koort ja 35 %-list koort ning saadi 30 %-line koor. 

Seejärel lisati saadud segusse veel 10 %-list koort 250 ml, mille tulemusena saadi 25 %-line koor. 

Kui palju 25 %-list koort lõpuks saadi? 

Lahendus. Oletame, et alguses segati 10 %-list koort 𝑥 ml ja 35 %-list koort 𝑦 ml. Kuna segamisel 

saadi 30 %-line koor, siis peab kehtima võrrand 

0,1𝑥 + 0,35𝑦 = 0,3(𝑥 + 𝑦), 

millest saame, et 

0,1𝑥 + 0,35𝑦 = 0,3𝑥 + 0,3𝑦 

0,2𝑥 = 0,05𝑦 

𝑥 = 0,25𝑦. 

Kui saadud segule lisati juurde veel 10 %-list koort 250 ml, siis uues segus oli 10 %-list koort kokku 

(𝑥 + 250) ml ja 35 %-list koort 𝑦 ml. Nende segamisel tekkis (𝑥 + 𝑦 + 250) ml 25 %-list koort. 

Järelikult kehtib võrrand 

0,1(𝑥 + 250) + 0,35𝑦 = 0,25(𝑥 + 𝑦 + 250), 

millest saame, et  

0,1𝑥 + 25 + 0,35𝑦 = 0,25𝑥 + 0,25𝑦 + 62,5 

−0,15𝑥 + 0,1𝑦 = 37,5. 

Kuna eelmise võrrandi põhjal 𝑥 = 0,25𝑦, siis tehes viimati saadud võrrandis asenduse, saame 

võrrandi 

−0,15 ∙ 0,25𝑦 + 0,1𝑦 = 37,5, 
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mille lahendame 

0,0625𝑦 = 37,5 

𝑦 = 600 (ml). 

Leiame ka 𝑥 väärtuse:  𝑥 = 0,25𝑦 = 0,25 ∙ 600 = 150 (ml). Järelikult, lõpuks saadud 25 %-lise 

koore kogus oli  

𝑥 + 𝑦 + 250 = 150 + 600 + 250 = 1000 (ml)        ehk        1 liiter. 

Vastus. Saadi 1 liiter 25 %-list koort. 

 

Hindade muut protsentides 

Viimases osas lahendame ülesandeid, kus vaadeldava suuruse muut on väljendatud protsentides. 

Näide 11.  

a) Toote hinda tõsteti algul 10 % võrra ja mõne aja pärast tõsteti uut hinda 

veel 10 % võrra. Kas saadud toote hind oleks suurem, väiksem või sama 

võrreldes selle hinnaga, mis oleks saadud, kui esialgset hinda oleks 

ühekordselt tõstetud 20 % võrra?  

Lahendus. Olgu 𝑥 toote esialgne hind. Kui seda hinda tõsteti 10 % võrra, siis uueks hinnaks saadi 

1,1𝑥. Selle põhjendamiseks võib märkida, et uus hind on 110 % esialgsest hinnast 𝑥, järelikult uus 

hind on  

110 % ∙ 𝑥

100 %
=  1,1 𝑥. 

Kui nüüd hinda 1,1𝑥 tõsteti omakorda 10 % võrra, siis lõplikuks hinnaks saadi  

1,1 ∙ (1,1 𝑥) = 1,12 ∙ 𝑥 = 1,21𝑥. 

Kui esialgset hinda oleks kohe tõstetud 20 % võrra, oleks uus hind olnud 1,2𝑥. Kuna positiivse arvu 

𝑥 korral kehtib võrratus 1,21𝑥 > 1,2𝑥, siis kahekordse järjestikuse 10 %-lise hinnatõusu 

tulemusena saadakse suurem hind kui ühekordse 20 %-lise hinnatõusuga.  

Märkus. Üldjuhul võime lisada, et toote hinna 𝑥 tõstmisel 𝑝 % võrra, on uueks hinnaks  

(100 + 𝑝) % ∙ 𝑥

100 %
=  
100 + 𝑝

100
 ∙ 𝑥 = (1 +

𝑝

100
) ∙ 𝑥. 

Kui algset hinda 𝑥 aga tõsta 𝑛 korda järjest ja iga kord 𝑝 % võrra, siis uus hind on 

(1 +
𝑝

100
) ∙ (1 +

𝑝

100
) ∙ … ∙ (1 +

𝑝

100
)

⏟                        
𝑛 tegurit

 ∙ 𝑥 =  (1 + 
𝑝

100
)
𝑛

∙ 𝑥. 
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b) Toote esialgset hinda alandati 20 % võrra ja seejärel uut hinda veelkord 20 % 

võrra. Mitme protsendi võrra vähenes toote esialgne hind pärast neid 

hinnaalandusi?  

Lahendus. Kui esialgset hinda 𝑥 alandati 20 % võrra, siis saadud uus hind oli 0,8𝑥, sest uus hind on 

100 % − 20 % = 80 % esialgsest hinnast. Pärast teist hinnaalandust saadud hind oli  

0,8 ∙ (0,8 ∙ 𝑥) =  (0,8)2 ∙ 𝑥 = 0,64𝑥. 

Järelikult vähenes tegelik hind  

𝑥 − 0,64𝑥 

𝑥
 ∙ 100 % =  

0,36𝑥

𝑥
 ∙ 100 % = 36 % (võrra). 

Märkus. Üldjuhul võime lisada, et toote hinna 𝑥 alandamisel 𝑝 % võrra, on uueks hinnaks  

(100 − 𝑝) % ∙ 𝑥

100 %
=  
100 − 𝑝

100
 ∙ 𝑥 = (1 −

𝑝

100
) ∙ 𝑥 

ning algse hinna 𝑥 alandamisel 𝑛 korda järjest 𝑝 % võrra, on uus hind  

(1 − 
𝑝

100
)
𝑛

∙ 𝑥. 

c) Mingi perioodi jooksul ning mingis järjekorras tõsteti toote hinda kaks korda 5 % 

võrra ja kaks korda alandati 5 % võrra. Kas selle perioodi lõpuks saadud hind oli 

alghinnast kõrgem või madalam? Kas vastus sõltub sellest, millises järjekorras toimusid 

toote hinna alandamised ja tõstmised?  

Lahendus. Olgu perioodi alguses olnud hind 𝑥.  Teame, et hinna tõstmisel 5 % võrra tuleb alghinda 

𝑥 korrutada arvuga 1,05 ja hinna langetamisel 5 % võrra korrutada arvuga 0,95. Selleks, et saada 

perioodi lõpphinda, tuleb hinda 𝑥 korrutada mingis järjekorras arvudega 1,05, 1,05, 0,95 ja 0,95. 

Kuna korrutis ei sõltu tegurite järjekorrast, on see korrutis võrdne arvuga 

(1,05)2 ∙ (0,95)2 ∙ 𝑥 ≈ 0,995𝑥. 

Kuna 0,995𝑥 < 𝑥, siis võime kindlalt väita, et kirjeldatud hinnamuutuste tulemusena saadud 

lõpphind on esialgsest hinnast madalam, sõltumata hinnamuutuste järjekorrast. 

Vastused.  a) Kahekordse järjestikuse 10 %-lise hinnatõusu tulemusena saadakse suurem hind 

kui ühekordse 20 %-lise hinnatõusuga.  

b) Hind vähenes 36 % võrra.  

c) Perioodi lõpuks saadud hind on esialgsest hinnast madalam; hind ei sõltu 

hinnamuutuste järjekorrast. 
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Näide 12. a) Toote hinda sooviti tõsta 25 % võrra. Et hinnatõus ei oleks nii järsk, otsustati sama 

tulemuseni jõuda, tõstes hinda 2 korda järjest ja mõlemal korral 𝑝 % võrra. Leidke arv 𝑝 

(kümnendiku täpsusega).   

Lahendus. Olgu toote esialgne hind 𝑥. Soovitud 25 %-lise hinnakasvu järel peaks toote hind olema 

1,25𝑥. Kahekordne hinnatõus 𝑝 % võrra aga tähendaks lõpphinda (1 +
𝑝

100
)
2

∙ 𝑥. Saame võrrandi  

(1 +
𝑝

100
)
2

∙ 𝑥 = 1,25𝑥, 

millest saame avaldada otsitava suuruse 𝑝: 

𝑝 = (√1,25 − 1) ∙ 100 ≈ 11,8. 

b) Sooduskampaania ajaks alandati toote tavahinda 𝑝 % võrra ning pärast kampaania lõppu tõsteti 

toote kampaaniahinda taas 𝑝 % võrra. Selle tulemusena saadi hind, mis oli 4 % võrra madalam 

toote tavahinnast. Leidke arv 𝑝.  

Lahendus. Olgu toote tavahind 𝑥. Kui seda alandati 𝑝 % võrra, siis toote kampaaniahind oli 

(1 −
𝑝

100
) ∙ 𝑥. Pärast kampaaniahinna tõstmist 𝑝 % võrra, sai uueks hinnaks 

(1 −
𝑝

100
) ∙ (1 +

𝑝

100
) ∙ 𝑥 = (1 −

𝑝2

10000
) ∙ 𝑥. 

Et saadud uus hind oli tavahinnast 𝑥 väiksem 4 % võrra, st oli võrdne 0,96𝑥, saame võrrandi  

(1 −
𝑝2

10000
) ∙ 𝑥 = 0,96𝑥        ehk        (1 −

𝑝2

10000
) = 0,96, 

millest 𝑝2 = 400 ja 𝑝 = 20 (kuna 𝑝 peab olema positiivne arv). 

c)  Toote hinda alandati esialgu 𝑝 % võrra. Mõne aja pärast tõsteti selle toote uut hinda kaks korda 

suurema protsendi võrra. Vaatamata sellele, oli saadud hind 12 % madalam toote esialgsest 

hinnast. Leidke arv 𝑝.  

Lahendus. Olgu 𝑥 toote esialgne hind. Ülesande tekstis kirjeldatud hinnamuutuste põhjal saame 

koostada võrrandi 

(1 −
𝑝

100
) ∙ (1 +

2𝑝

100
) ∙ 𝑥 = 0,88𝑥, 

mille saame, pärast võrrandi poolte läbijagamist positiivse suurusega 𝑥, teisendada ruutvõrrandiks 

otsitava 𝑝 suhtes: 

(1 −
𝑝

100
) (1 +

2𝑝

100
) = 0,88       | ∙ 10000 

(100 − 𝑝)(100 + 2𝑝) = 8800       | ∶ 2 

(100 − 𝑝)(50 + 𝑝) = 4400 

𝑝2 − 50𝑝 − 600 = 0. 
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Saadud võrrandi lahenditest 60 ja −10 sobib vaid positiivne lahend 𝑝 = 60. 

Lahenduskäigust selgub, et vastus ei sõltu toote esialgsest hinnast 𝑥. Veendume, et kirjeldatud 

olukord on võimalik näiteks esialgse hinna 𝑥 = 100 korral: 

100 
−60 %
→    40 

+120 % 
→      88⏟                

−12 %

 

Vastused. a) 𝑝 ≈ 11,8; b) 𝑝 = 20; c) 𝑝 = 60. 

Näide 13. Ühte ja sama toodet müüdi kahes erinevas poes sama 

hinnaga 250 eurot. Kui esimeses poes alandati selle toote hinda kaks 

korda järjest 𝑝 % võrra ja teises poes ühekordselt 2𝑝 % võrra, osutus 

selle toote uus hind esimeses poes 10 euro võrra kallimaks kui teises 

poes. Leidke selle toote uued hinnad mõlemas poes.  

Lahendus. Toote uue hinna saamiseks esimeses poes, tuleb alghinda (250 eurot), korrutada kaks 

korda suurusega (1 −
𝑝

100
) ning teises poes saame uue hinna, kui korrutame selle alghinna 

ühekordselt suurusega (1 −
2𝑝

100
). Kuna saadud hindade vahe on 10 eurot, siis saame koostada 

võrrandi 

250 (1 −
𝑝

100
)
2

− 250 (1 −
2𝑝

100
) = 10. 

Korrutades selle võrrandi mõlemad pooled arvuga 1000, saame võrrandi  

25(100 − 𝑝)2 − 2500(100 − 2𝑝) = 10000. 

Avame sulud ja koondame sarnased liikmed 

250000 − 5000𝑝 + 25𝑝2 − 250000 + 5000𝑝 = 10000 

25 𝑝2 = 10000 

𝑝2 = 400.  

Kuna hinda alandati, siis 𝑝 väärtus saab olla vaid positiivne, st 𝑝 = 20. Järelikult, on esimeses poes 

toote uueks hinnaks 

250 (1 − 
20

100
)
2

=  250 ∙ 0,64 = 160 (eurot) 

ja teises poes  

250 (1 − 
2 ∙ 20

100
) = 250 ∙ 0,6 = 150 (eurot) 

ning hindade vahe on tõepoolest 10 eurot. 

Vastus. Uus hind esimeses poes oli 160 eurot ja teises poes 150 eurot. 
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Näide 14. Sel nädalal alandati toote hinda 𝑝 % võrra. Mitme protsendi võrra peab sel nädalal 

suurenema toote müük, et võrreldes eelmise nädalaga suureneks toote müügist saadud sissetulek  

𝑝 % võrra? Lahendage ülesanne üldjuhul (st leidke vastus sõltuvalt 𝑝 väärtusest) ja seejärel vastake 

ülesandes küsitule juhtudel kui a) 𝑝 = 20, b) 𝑝 = 50. 

Lahendus. Olgu 𝑥 toote ühiku hind eelmisel nädalal ja 𝑦 eelmisel nädalal müüdud toodete ühikute 

arv. Sellisel juhul oli eelmisel nädalal selle toote müügist saadud rahasumma 𝑥𝑦. Sellel nädalal 

müüdi toodet hinnaga (1 −
𝑝

100
) ∙ 𝑥. Oletame, et võrreldes eelmise nädalaga, kasvas toote müük 

𝑞 % võrra. Siis sel nädalal tuli müüa (1 +
𝑞

100
) ∙ 𝑦 ühikut seda toodet. Järelikult oleks selle nädala 

müügist saadud rahasumma 

(1 −
𝑝

100
) ∙ 𝑥 ∙ (1 +

𝑞

100
) ∙ 𝑦, 

mis peaks olema 𝑝 % võrra suurem rahasummast 𝑥𝑦. Koostame võrrandi ja lahendame selle 

otsitava 𝑞 suhtes 

(1 −
𝑝

100
) ∙ 𝑥 ∙ (1 +

𝑞

100
) ∙ 𝑦 = (1 +

𝑝

100 
) ∙ 𝑥𝑦     | ∶ 𝑥𝑦 

(1 −
𝑝

100
) (1 +

𝑞

100
) = 1 +

𝑝

100
 

1 +
𝑞

100
=  
1 +

𝑝
100

1 −
𝑝
100

 

1 +
𝑞

100
=  
100 + 𝑝

100 − 𝑝
 

𝑞

100
=  
100 + 𝑝

100 − 𝑝
− 1 

𝑞

100
=  

2𝑝

100 − 𝑝
      | ∙ 100 

𝑞 =  
200𝑝

100 − 𝑝
∙ 

Järelikult peaks selle nädala müük suurenema  
200𝑝

100−𝑝
 % võrra. 

 Kui 𝑝 = 20, siis 𝑞 =  
200𝑝

100−𝑝
= 

4000

80
= 50. 

 Kui 𝑝 = 50, siis 𝑞 =  
200𝑝

100−𝑝
= 

10000

50
= 200. 

Seega selleks, et müüa kaupa tavalisest 20 % võrra soodsamalt ja saada ikkagi 20 % võrra rohkem 

raha, tuleb kauba müüki suurendada 50 % võrra.  Müües 50 % võrra soodsamalt ja soovides saada 

50 % võrra enam raha, tuleb müüa 200 % võrra enam kaupa, ehk 3 korda tavalisest rohkem. 

Vastus. 𝑞 =  
200𝑝

100−𝑝
; a) 50 %; b) 200 %. 
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Näide 15. Toodet müüdi allahindlusega 𝑝 % tavahinnast ja selle hinnaga müümisel saadud kasum oli 

𝑞 % toote omahinnast (𝑝, 𝑞 > 0). Mitu protsenti toote omahinnast moodustaks kasum juhul, kui 

seda oleks müüdud tavahinnaga? Lahendage ülesanne üldjuhul, st leidke kasumi valem antud juhul 

ja seejärel leidke kasum, kui 𝑝 = 20 ja 𝑞 = 10.  

Märkus. Kasum on müügihinna ja omahinna vahe. 

Lahendus. Olgu 𝑥 toote tavahind. Seega müüdi allahindluse korral seda toodet hinnaga (1 −
𝑝

100
) 𝑥. 

See müügihind moodustab toote omahinnast (100 + 𝑞) %, st toote omahind on  

100 % ∙ (1 −
𝑝
100) 𝑥

(100 + 𝑞) %
= 
(100 − 𝑝)

100 + 𝑞
 ∙ 𝑥. 

Kui toodet oleks müüdud tavahinnaga 𝑥, siis kasum oleks  

𝑥 −
100 − 𝑝

100 + 𝑞
 ∙ 𝑥 = (1 −

100 − 𝑝

100 + 𝑞
 ) ∙ 𝑥 =  

𝑝 + 𝑞

100 + 𝑞
 ∙ 𝑥. 

Saadud kasum moodustaks omahinnast  

   
𝑝 + 𝑞
100 + 𝑞  ∙ 𝑥   

100 − 𝑝
100 + 𝑞  ∙ 𝑥

 ∙ 100 % =
𝑝 + 𝑞

100 − 𝑝
∙ 100 %. 

Juhul kui 𝑝 = 20 ja 𝑞 = 10, saame, et tavahinnaga müümisel moodustaks kasum 

20 + 10

100 − 20
 ∙ 100 % = 37,5 % 

toote omahinnast. 

Vastus. Kasum moodustab omahinnast üldjuhul 
𝑝+𝑞

100−𝑝
∙ 100 %, erijuhul 37,5 %. 

Ülesannete vastused 

Metsamehe ülesanne. Plaanis oli maha raiuda 50 % metsast ehk pool sellest metsast. 

Ülesanne A. a) Poiste arv on 16
2

3
 % võrra väiksem tüdrukute arvust. b) Tüdrukute arv moodustab 

54
6

11
 % õpilaste koguarvust. c) Koolis peab olema vähemalt 11 õpilast. 

Ülesanne B. 1) Mõlemat keelt õppis 15 % Ühisgümnaasiumi õpilastest. 2) Ainult saksa keelt õppis 

32,5 % Eragümnaasiumi poistest, mõlemat keelt 7,5 % poistest.  
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Täiendusi protsentidele 

Üks protsent on üks sajandik tervikust. Näiteks üks piisk vett moodustab ligikaudu 1 % 

supilusikatäiest veest ning 15 minutit moodustab samuti ligikaudu 1 % ööpäevast. Tänapäeval on 

inimesed õppinud mõõtma ülisuuri ja üliväikesi objekte. Kuid nende mõõtmete protsentuaalsel 

võrdlemisel läheb vaja protsendi sajandikke, miljondikke jne. Ka panganduses on olulised intresside 

muutused juba protsendi sajandike ja tuhandike võrra. Murdarvudega rehkendamist on aga kogu 

inimkonna ajaloo vältel peetud tülikaks ja vaevanõudvaks tööks. Protsendi teatud murdosade jaoks 

on teaduses ja majanduses kasutusele võetud omad suurused ja nimetused. See võimaldab 

arvutada juba uute suurustega suures osas ainult täisarvudes. 

1) Üks kümnendik ühest protsendist ehk 
1

1000
 osa tervikust on promill (inglise keeles permille) 

tähisega 1 ‰. Näiteks 1 ‰ moodustab piisk vett kümnest supilusikatäiest veest ja poolteist 

minutit ööpäevast. Kasutatakse näiteks vere alkoholisisalduvuse ja merevee soolsuse 

hindamiseks. 

 

2) Üks sajandik ühest protsendist ehk 1 % ühest protsendist 

ehk 
1

10000
 tervikust on promüriaad (permyriad) tähisega 

1 ‰₀. Ühe promüriaadi moodustab näiteks piisk vett 0,5 

liitris vees või 9 sekundit ööpäevas. Kasutatakse näiteks 

põllumajanduses biomassist ärakasutatud osa 

hindamiseks ning on ka aluseks baaspunkti mõistele 

panganduses. Kui intress oli aasta algul 5,15 % ja aasta 

lõpul 5,35 %, siis öeldakse, et intress muutus 20 

baaspunkti võrra.  

3) Üks tuhandik protsendist ehk üks miljondik (10−6) osa tervikust ei ole 

oma eestikeelset nime veel leidnud, kuid rahvusvaheline tähis on 

1 ppm (part per million). Üks piisk vett moodustab ligikaudu 1 ppm 50 

liitrist veest ja sama palju moodustab 32 sekundit aastast. Kasutatakse 
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näiteks keemias mineraalide hulga hindamisel vees, ilutoodete koostise hindamisel, metallide 

paisumise hindamisel. Kui näiteks metall paisus 1,2 mikromeetrit ühe meetri kohta kui 

temperatuuri tõsteti 1°C võrra, siis kirjutatakse, et paisumine oli 1,2 ppm/C°. 

4) Üks kümnetuhandik ühest protsendist ehk üks miljardik (10−9) tervikust on tähistatud 

sümboliga 1 ppb (part per billion), sest miljardit nimetatakse osades maades ka biljoniks. Üks 

piisk vett moodustab 1 ppb vee kogusest, mis mahub 250 vaati, millest iga ruumala on 

50 m3. Samas suhtes ligikaudu on ka 32 sekundit ja üks sajand. Kasutatakse keemias ja 

füüsikas. 

5) Üks kümnemiljardik osa protsendist ehk üks triljondik (10−12) tervikust on tähistatud 

sümboliga 1 ppt (part per trillion). Üks piisk vett moodustab 1 ppt vee kogusest, mis mahub 

ligikaudu 400 olümpiamõõtmes basseini (2500 m3 igaüks) või mille moodustab 3 sekundit 

100000 aastast. 

6) Üks kümnetriljondik osa protsendist ehk üks kvadriljondik (10−15) osa tervikust on tähistatud 

sümboliga 1 ppq (part per quadrillion). Üks piisk vett moodustab ligikaudu 1 ppq vee 

kogusest, mis mahub kuupi servapikkusega 368 m (võrrelge meie Suure Munamäe 

kõrgusega!). Sama suure osa moodustab ka 2,5 minutit Maa vanusest (4,5 miljardit aastat). 

Kõik ülesanded, mis puudutavad ülaltoodud protsendi osi, on oma lahendusmeetoditelt 

analoogilised protsentarvutuse ülesannetele. 

 


