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KÄNGURU 

 

16. märts 2012 
 

KADETT   (7.- 8. 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.  Neli ühesugust šokolaadi maksavad kokku 6 eurot rohkem kui üks selline šokolaad. Kui 
palju maksab üks selline šokolaad? 
 

A: 1 euro B: 2 eurot C: 3 eurot D: 4 eurot E: 5 eurot  
 
2.  11,11 – 1,111 =  
 

A: 9,009 B: 9,0909 C: 9,99 D: 9,999 E: 10 
 
3.  Seieritega kell asetati lauale nii, et numbrilaud oli näha ja minutiseier oli suunatud täpselt 
läände. Mitme minuti pärast oli esimest korda minutiseier suunatud täpselt lõunasse, kui 
kella laual ei liigutatud? 
 

A: 45  B: 40  C: 30  D: 20  E: 15 
 
4.  Maril oli 5 papist välja lõigatud tähte, mille kujutised on antud vastusevariantides. Ta 
lõikas neist igaühe mööda üht sirgjoont tükkideks nii, et tekkinud tükkide arv oli võimalikest 
suurim selle tähe jaoks. Millisest tähest sai ta nii lõigates kõige rohkem tükke? 
 

A:   B:   C:   D:  E:  
 
5.  Lohel oli algul 5 pead. Iga maha raiutud pea asemele kasvas tal kohe 5 uut pead. Mitu 
pead oli sellel lohel, kui temalt maha raiutud päid oli 6? 
 

A:  25  B: 28  C: 29  D: 30  E: 35 
 

6.  Millises vastusevariandis antud avaldise väärtus ei muutu, kui seal kõik arvud 8 asendada 
ükskõik millise ühe ja sama positiivse arvuga?  
 

A: (8 + 8) : 8 + 8  B: 8 · (8 + 8) : 8   
C: 8 + 8 – 8 + 8  D: (8 + 8 – 8) · 8  E: (8 + 8 – 8) : 8 
 
7.  Kõik üheksa teelõiku, mis ühendavad kahte lähimat punkti, on 
pikkusega 100 m (vt. joonist). Anne liikus punktist A punkti B mööda neid 
teid nii, et ühtegi teelõiku ei läbinud ta rohkem kui üks kord. Leia Anne 
sellise tee pikkuse suurim võimalik väärtus. 
 

A: 900 m B: 800 m C: 700 m  D: 600 m E: 400 m  
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8.  Tasandile on joonestatud kaks kolmnurka täpselt nii nagu joonisel 
näidatud. Leia suurim arv erinevaid sirgeid, mida saab sinna tasandile 
joonestada nii, et igal sirgel asuks täpselt üks punkt kummastki 
kolmnurgast 
 

A:  1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
9.  Üks õhupall jõuab maast lahti tõmmata korvi, milles olevad esemed ei 
kaalu kokku rohkem kui 80 kg. Kaks sellist õhupalli jõuavad maast lahti 
tõmmata sama korvi, milles olevad esemed ei kaalu kokku rohkem kui 
180 kg. Kui palju kaalub see korv? 
 

A: 10 kg B: 20 kg C: 30 kg D: 40 kg E: 50 kg  
 
10.  Tähtedele a, b, c, d ja e vastavad mingis järjekorras arvud 2, 3, 4, 5 ja 6 nii, et kehtib 
võrdus a2 + b2 + c2 = d2 + e2. Leia a + b + c. 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10   E: 11 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11.  Nelinurga kahe külje pikkused on 1 cm ja 4 cm. Nelinurga diagonaalidest üks on 
pikkusega 2 cm ning see jaotab selle nelinurga kaheks võrdhaarseks kolmnurgaks. Leia 
selle nelinurga ümbermõõt. 
 

A: 8 cm B: 9 cm C: 10 cm D: 11 cm E: 12 cm 
 
12.  Joonisel on kaks ühesuurust ristkülikukujulist õnnitluskaarti. 
Mõlemad on jaotatud kaheks ristkülikukujuliseks osaks nii, et ülemist 
osa katab pilt ning alumine osa on õnnitlusteksti kirjutamiseks. 
Parempoolsel kaardil on pilt ruudukujuline ja selle ümbermõõt on 
12 cm võrra suurem vasakpoolse kaardi pildi ümbermõõdust. 
Parempoolsel kaardil on teksti jaoks mõeldud osa pindala 60 cm2  

võrra väiksem vasakpoolsel kaardil teksti jaoks mõeldud osa 
pindalast. Leia pildi pindala vasakpoolsel kaardil. 
 

A: 20 cm2 B: 36 cm2 C: 40 cm2 D: 60 cm2 E: 72 cm2 
 
13. Joonisel tuleb igasse tühja ruutu kirjutada üks arv nii, et arvude summa kolmes esimeses 
ruudus on 100, kolmes keskmises ruudus on 200 ning kolmes viimases ruudus on 300. 
Milline arv tuleb kirjutada keskmisesse ruutu? 
 

  
 

A: 50  B: 60  C: 70  D: 75  E: 100 
 
14. Leia joonisel kahe kaarega tähistatud nurga suurus x.  
 

A: 35˚  B: 42˚  C: 51˚  D: 65˚  E: 109˚ 
 
15. Võrdkülgse kolmnurga, mille külje pikkus oli 6 cm, igast nurgast 
lõigati ära ühesuurune võrdkülgne kolmnurk. Kolme ära lõigatud 
kolmnurga ümbermõõtude summa oli võrdne saadud kuusnurga 
ümbermõõduga. Leia ühe ära lõigatud kolmnurga külje pikkus. 
  

A: 1 cm B: 1,2 cm C: 1,25 cm D: 1,5 cm E: 2 cm 
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16.  Neljast kaardist igale on kirjutatud üks arvudest 2, 5, 7 ja 12 nii, et erinevatel kaartidel on 
erinevad arvud. Iga kaardi teisele poole on kirjutatud üks väidetest „jagub arvuga 7“, „on 
algarv“, „on paaritu“ ja „on suurem kui 100“ nii, et erinevatel kaartidel on erinevad väited. Igal 
kaardil olev väide on vale sellele kaardile kirjutatud arvu korral. Mis arv on kirjutatud kaardile, 
millel on väide „on suurem kui 100“? 
 

A: 2  B: 5  C: 7  D: 12  E: seda ei ole võimalik leida  
 
17.  Lennujaamas on 500 m pikkune liikuv kõnnitee, mis liigub kiirusega 4 km/h. Anne ja 
Paul astusid samal hetkel selle tee algusele. Anne kiirustas ja seepärast kogu teel kõndis ta 
kiirusega 6 km/h tee liikumise suunas. Paul sõitis teega edasi seal paigal seistes. Kui kaugel 
kõnnitee lõpust oli Paul hetkel, kui Anne jõudis kõnnitee lõppu? 
 

A: 100 m B: 160 m C: 200 m D: 250 m E: 300 m 
 
18.  Nii arvu 152 kui ka arvu 196 jagamisel arvuga N tekib jääk 9. Leia arv N. 
 

A: 9  B: 11  C: 13  D: 15  E: 17  
 
19.  Kui rääkiv võluruut räägib tõtt, siis tema kõik küljed muutuvad 2 cm võrra lühemaks ning 
kui ta valetab, siis tema ümbermõõt muutub kaks korda suuremaks. Ühel hetkel oli võluruudu 
küljepikkus 8 cm. Pärast seda ütles ta neli lauset. Leia selle võluruudu suurim võimalik 
ümbermõõt pärast nelja lause ütlemist, kui neist kaks olid õiged ja kaks valed. 
 

A: 28 cm B: 80 cm C: 88 cm D: 112 cm E: 120 cm 
 
20.  Laual olevat kuubikut keerati kuus korda järjest nii, et iga kord keerati 
seda üle serva naabertahule. Joonisel on antud vastu lauda olnud tahu 
asukohad, mis on järjest tähistatud arvudega 1 kuni 7. Milliste numbritega on 
tähistatud kuubi ühe ja sama tahu asukohad?  
 

A: 1 ja 6 B: 1 ja 7 C: 1 ja 5 D: 2 ja 7 E: 2 ja 6 
 

Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 

21.  Robil on viis kuupi. Kui ta järjestas need ühte ritta, alates väikseimast, siis oli kahe 
kõrvutioleva kuubi kõrguste vahe alati 2 cm. Kui ta tõstis kaks väikseimat kuupi üksteise 
peale, siis saadud tornikese kõrgus oli võrdne suurima kuubi kõrgusega. Leia sellise torni 
suurim kõrgus, mida Robi saab ehitada neist kuupidest. 
 

A: 14 cm B: 22 cm C: 36 cm D: 44 cm E: 50 cm 
 
22.  Ruudu ABCD külje AD keskpunkt on M, punkt N asub diagonaalil AC 
ning lõigud MN ja AC on risti. Leia kolmnurga MNC pindala suhe ruudu 
ABCD pindalasse. 
 

A: 1 : 6 B: 1 : 5 C: 7 : 36 D: 3 : 16 E: 7 : 40 
 

23.  Kolmekohalist arvu abc  nimetame eriliseks, kui kahekohalised arvud ab  ja bc  on 
mõlemad mingi naturaalarvu ruudud. Leia kõigi eriliste kolmekohaliste arvude summa. 
 

A: 1013 B: 1177 C: 1465 D: 1993 E: 2016 
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24.  Peol oli mitte rohkem kui 50 inimest. Ühel hetkel 
4
3

 meestest ja 
5
4

 naistest tantsisid 

paarides tangot, nii et igas paaris oli üks mees ja üks naine. Mitu inimest tantsis sel hetkel 
tangot? 
 

A: 20  B: 24   C: 30  D: 31  E: 46 
 
25. Igasse ringi tuleb kirjutada üks teistest erinev naturaalarv vahemikust 1 
kuni 12 nii, et ringjoonel kõrvuti olevates ringides oleks üks arv teisest alati 
2 või 3 võrra erinev. Millised arvud tuleb kindlasti kirjutada kõrvuti 
olevatesse ringidesse? 

 

A: 5 ja 8 B: 3 ja 5 C: 7 ja 9 D: 6 ja 8 E: 4 ja 6 
 
26.  Raamatus on 18 erinevat jutustust, mille pikkused mingis järjekorras on 1, 2, 3, . . . , 18 
täis lehekülge. Esimene jutustus hakkab leheküljelt 1 ja viimane lõppeb leheküljel 171. Leia 
suurim arv jutustusi, mille algus selles raamatus saab olla paarituarvulisel leheküljel. 
 

A: 9  B: 10  C: 12  D: 13  E: 14 
 
27.  Laual on teineteise peale asetatud kaks võrdset võrdkülgset kolmnurka nii, et need 
kattuvad. Nimetame võrdkülgse kolmnurga keskpunktiks punkti, mis asub selle kõigist 
tippudest võrdsel kaugusel. Pealmist kolmnurka pööratakse päripäeva ümber oma 
keskpunkti esimesel sammul 3˚ võrra, teisel sammul 9˚ võrra, kolmandal 27˚ võrra jne (st. n-
ndal sammul pööratakse kolmnurka (3n)˚ võrra). Vähemalt mitu pööret on vaja teha selleks, 
et need kolmnurgad taas kattuks?  
 

A: 4  B: 10  C: 28  D: 82  E: need ei kattu enam kunagi 
 
28.  Lõngajupp volditi pooleks, seejärel veelkord pooleks ja lõpuks veel üks kord pooleks. 
Saadud lõngatokk asetati lauale nii, et lõng selles oli pingul. Järgnevalt lõigati see tokk risti 
lõngaga ühest kohast läbi. Tekkinud üheksast lõngajupikesest kahe pikkused on teada, üks 
neist oli 4 cm ja teine 9 cm. Millises vastusevariandis antud pikkus ei saanud olla esialgse 
lõngajupi pikkuseks? 
 

A: 52 cm B: 68 cm C: 72 cm D: 88 cm 
E: vastusevariantides A, B, C ja D antud kõik pikkused võisid olla esialgse lõngajupi pikkuseks 
 
29.  Kolmnurk ABC ümbermõõduga 19 cm on jaotatud lõikudega AL, BM 
ja CK neljaks kolmnurgaks ja kolmeks nelinurgaks joonisel näidatud 
viisil. Kolme nelinurga ümbermõõtude summa on 25 cm ja nelja 
kolmnurga ümbermõõtude summa on 20 cm. Leia lõikude AL, BM ja CK 
pikkuste summa.  
 

A: 11 cm B: 12 cm C: 13 cm D: 15 cm E: 16 cm 
 
30.  Üheksa positiivset arvu tuleb kirjutada joonisel oleva ruudustiku 
ühikruutudesse nii, et igas reas ja igas veerus oleks kolme arvu korrutis 1 ning 
igas ruudus mõõtmetega 2 × 2 oleks nelja arvu korrutis 2. Milline arv tuleb sel 
juhul kirjutada keskmisesse ühikruutu? 
 

A: 16  B: 8  C: 4  D: 
4
1

  E: 
8
1

 


