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RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS 
KÄNGURU 

 

18. märts 2011 
 

EKOLIER   (3.- 4. 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 24 stardipunkti. 
 
Küsimustes 1- 8 annab iga õige vastus 3 punkti  
 
1. Bruno maalis plakatile suurelt sõna KÄNGURU. Igal päeval sai ta valmis ühe tähe. 
Esimese tähe sai ta valmis kolmapäeval. Millisel nädalapäeval sai valmis kogu sõna? 
 
A: esmaspäeval  B: teisipäeval  
C: kolmapäeval  D: neljapäeval  E: reedel 
 
2. Nupp asus algul ruudus, mis on ruudustikus alt teises reas ja vasakult 
teises veerus. Mari liigutas seda kõigepealt ühe ruudu võrra paremale, siis 
ühe ruudu võrra üles, siis ühe ruudu võrra vasakule, siis ühe ruudu võrra alla 
ja lõpuks ühe ruudu võrra paremale. Millisel joonisel on näidatud nupu 
asukoht pärast kõiki neid liigutamisi?  
 

A:     B:     C:     D:     E:   
 
3.  Marek kirjeldas ühte joonisel olevat kujundit järgmiselt: „See ei ole ruut ning 
see on tumedamaks värvitud. See on kas ring või kolmnurk.“ Millist kujundit 
Marek kirjeldas? 
 
A: A  B: B   C: C  D: D   E: E   
 
4. Paberileht volditi mööda paksemat joont kokku. Millise tähega ruut ei 
langenud kokku tumedaks värvitud ruuduga? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
5. Siim ärkas poolteist tundi tagasi, aga rongi väljumiseni, millega ta plaanib sõita 
vanaema juurde, on veel kolm ja pool tundi aega. Mitu tundi enne rongi väljumist Siim 
ärkas? 
 

A: 2 tundi B: 3 ja pool tundi C: 4 tundi D: 4 ja pool tundi E: 5 tundi 
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6. Elektronkell näitab alati nelja numbrit, näiteks 02:45 või 15:51. Mitu korda ühe 
ööpäeva jooksul näitab see kell korraga nelja ühesugust numbrit? 
 
A: 1  B: 24  C: 3  D: 5  E: 12 
 
7. Kaalu ühel kaalukausil on kolm kivi ja teisel kaks. Milline 
kivi tuleks asetada kaalu paremal pool olevatele kividele 
lisaks, et kaal oleks tasakaalus?  
 

A:   B:  C:  D:  E:   
 
8. Sünnipäevapeol oli kaks ühesugust torti. Neist kumbki lõigati algul neljaks võrdseks 
osaks. Iga nii saadud osa lõigati omakorda kolmeks võrdseks tükiks. Iga peoline sõi ära 
ühe tüki torti. Alles jäi kolm tükki torti. Mitu peolist oli? 
 
A: 24  B: 21   C: 18  D: 27   E: 13 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Liina ostis kolm ühesugust jäätist ning maksis nende eest 1 euro ja 50 senti. Miku 
ostis kaks ühesugust kooki ning maksis nende eest 2 eurot ja 40 senti. Jüri ostis ühe 
samasuguse jäätise ja ühe samasuguse koogi. Kui palju pidi Jüri ostu eest maksma?  
 

A: 1 euro ja 70 senti B: 1 euro ja 90 senti 
C: 2 eurot ja 20 senti D: 2 eurot ja 70 senti E: 3 eurot ja 90 senti 
 
10. Madis ehitas kuubikujulistest klotsidest kindluse, 
mille kaks vaadet on joonisel antud. Mitut klotsi Madis 
kasutas selle ehitamiseks?   
 

A: 56  B: 60  C: 64  D: 68  E: 72 
 
11. Mari, Sille, Piret ja Teele istusid mingis järjekorras pingil. Kõigepealt vahetasid 
omavahel kohad Mari ja Teele. Seejärel vahetasid omavahel kohad Teele ja Piret. Nüüd 
istusid tüdrukud vasakult paremale vaadates järjekorras Mari, Sille, Teele ja Piret. 
Millises järjekorras vasakult paremale vaadates istusid tüdrukud algul? 
 
A: Mari, Sille, Teele, Piret  B: Mari, Teele, Piret, Sille  
C: Teele, Sille, Piret, Mari D: Sille, Mari, Teele, Piret  
E: Piret, Mari, Sille, Teele 
 
12.  Munade pakkimiseks on kahe erineva suurusega karpe, väiksemasse mahub 6 
muna ja suuremasse 12. Leia 66 muna pakkimiseks vajalike karpide vähim võimalik arv. 
 
A: 5  B: 6  C: 9  D: 11  E: 13 
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13. Ruudustikus mõõtmetega 3 × 3 oli igas ühikruudus üks nupp. Seejärel tõsteti iga 
nupp selle ruuduga ühist külge omavale ühikruudule (mõnes ühikruudus võis nüüd olla 
rohkem kui üks nupp). Leia pärast nuppude tõstmist ruudustikku jäänud tühjade 
ühikruutude suurim võimalik arv. 
 

A: 1  B: 2  C: 4  D: 6  E: 8  
 
14. Anni, Berta, Carol, Daniel, Eduard ja Fredy veeretasid tavalist täringut, mille 
tahkudel on 1 kuni 6 silma. Neist igaüks veeretas täringut ühe korra ning sai tulemuseks 
teistest erineva arvu silmi. Anni tulemus oli kaks korda suurem Berta omast ja kolm 
korda suurem Caroli omast. Danieli tulemus oli neli korda suurem Eduardi tulemusest. 
Mitu silma oli Fredy tulemus? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
15. Samasuguseid kujundeid üksteise kõrvale asetades moodustas 
Artur joonisel oleva mustri. Millise kujuga kujundeid Artur ei saanud 
selleks kasutada? 

A:      B:      C:      D:      E:  
 
16. Labürindi igas ruudus on üks tükk juustu. Hiir Robi plaanib 
selle läbida nii, et ta saaks võimalikult palju juustutükke ning 
labürindis ei leiduks ruutu, milles ta oleks olnud rohkem kui üks 
kord. Leia suurim võimalik juustutükkide arv, mida tal on labürindi 
läbimisega võimalik saada.  
 
A: 17  B: 33  C: 37  D: 41  E: 49 
 
Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Jaanil on taskus ainult 13 münti ja neist igaüks on väärtusega kas 5 senti või 10 
senti. Millises vastusevariandis antud rahasumma ei saa olla Jaanil taskus?  
 

A: 80 senti      B: 60 senti      C: 70 senti      D: 1 euro ja 15 senti      E: 1 euro ja 25 senti 
 
18. Millises vastusevariandis antud tumedamaks värvitud kujundi pindala on teistest 
suurem? 
 

A:     B:     C:     D:     E:   
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19. Katrin valmistas pärlitest kaelakeed nii, et kõigepealt pani ta nöörile järjest 10 punast 
pärlit, siis 10 kollast, siis 10 punast, siis jälle 10 kollast jne. Esimene pandud pärl oli 
järjekorranumbriga 1, teine järjekorranumbriga 2, jne. Milliste järjekorranumbritega pärlid 
on saadud kaelakees sama värvi? 
 

A: 31 ja 30      B: 61 ja 16      C: 24 ja 89      D: 73 ja 45      E: 55 ja 68 
 
20. Täringu vastastahkudel olevate silmade summa on 7. Neljast 
ühesugusest täringust moodustati keha, mille vaade eestpoolt on antud 
joonisel. Millises vastusevariandis on antud selle keha vaade 
tagantpoolt? 
 

A:       B:      C:      D:      E:  
 
21.  Matil on joonisel olevad kolm kaarti. Neid kasutades saab ta 
moodustada erinevaid arve, näiteks 989 ja 986. Mitu erinevat 
kolmekohalist arvu saab Mati neist moodustada? 
 
A: 4  B: 6  C: 8  D: 9  E: 12 
 
22. Mängus tuleb vastata 10-le küsimusele ning igal mängijal on 10 stardipunkti. Iga 
õigesti vastatud küsimuse eest saab mängija 1 punkti ning iga valesti vastatud küsimuse 
eest võetakse 1 punkt maha. Pärast kõikidele küsimustele vastamist oli Mari tulemus 
selles mängus 14 punkti. Mitmele küsimusele ta valesti vastas? 
 
A: 7  B: 4  C: 5  D: 3  E: 6 
 
23. Jaan kirjutas arvud 6, 7 ja 8 ringidesse nii nagu joonisel näidatud. 
Ülejäänud ringidesse kirjutas ta arvud 1, 2, 3, 4 ja 5 nii, et ruudu igal küljel 
olevates ringides oli arvude summa 13. Leia neljas tumedaks värvitud 
ringis olevate arvude summa. 
 
A: 12  B: 13   C:14  D: 15  E: 16 
 
24. Silvi joonistas teatud seaduspärasuse põhjal ritta viis 
järjestikust kuusnurkadest koosnevat kujundit. Kolm esimest 
kujundit on antud joonisel. Mitmest kuusnurgast koosnes viies 
kujund? 
 
A: 37   B: 49  C: 57  D: 61  E: 64 
  
 
 

 

 

 

 


