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EKOLIER   (3.- 4. klass) 
 
*  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (st 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. Millises vastusevariandis on kõrvaloleval joonisel antud tähekese 
keskmine osa? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
2. Jane tahab arvule 2 0 1 4  lisada numbri 3 nii, et tekkiv viiekohaline arv oleks 
võimalikest väikseim. Kuhu peab ta numbri 3 lisama?  
 

A: numbri 2 ette   B: numbrite 2 ja 0 vahele   
C: numbrite 0 ja 1 vahele  D: numbrite 1 ja 4 vahele  E: numbri 4 taha 
 
3. Kõik majakesed on moodustatud kolmnurkadest ja ristkülikutest. Leia kõikide 
selliste majakeste numbrid, mis on moodustatud täpselt samadest kujunditest. 
 

 
 

A: 1 ja 4        B: 3 ja 4       C: 1, 4 ja 5        D: 3, 4 ja 5        E: 1, 3 ja 4 
 
4. Mati viskab nooli joonisel antud märklaua poole. Kui ta viskab 
märklauast mööda, saab ta 0 punkti. Millises vastusevariandis antud arv 
ei saa olla tema kahe viske punktide summaks? 
 
A: 60  B: 70  C: 80  D: 90  E: 100 
 
5. Artur ehitas Sandrist rohkem liivalosse. Lembit ehitas nii Arturist kui Martinist 
rohkem liivalosse. Daniel ehitas Martinist rohkem, aga Lembitust vähem liivalosse. 
Kes neist ehitas teistest rohkem liivalosse? 
 

A: Artur B: Martin C: Daniel D: Sander E: Lembit 
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6. Ritta on kirjutatud kõik arvud alates arvust 1 ja lõpetades arvuga 31. Mitme võrra 
on selles reas numbrit 1 kirjutatud rohkem kui numbrit 3? 
 

A: 8  B: 9  C: 10  D: 11  E: 13 
 
7. Joonisel kujutatud keha on kokku kleebitud kaheksast ühesugusest 
kuubikust. Milline on selle keha ülaltvaade? 
 

A:    B:     C:    D:    E:  
 
8. Kahes kõrvutiolevas ruudus olevate arvude korrutis on võrdne 
arvuga, mis on nende kohal olevas ruudus. Mõned arvudest on 
joonisel näha. Milline arv peab olema tumedamaks värvitud ruudus? 
 
A: 1  B: 2  C: 4  D: 6  E: 8 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Kunstnik joonistas poes olles aknale paremal pool oleva lillekimbu. 
Milline näeb see kimp välja akent väljast poolt vaadates? 
 

A:    B:    C:    D:    E:   
 
10. Kausis olid kommid. Sandra võttis sealt pooled kommid endale. Seejärel võttis 
Toomas kaussi jäänud kommidest pooled endale. Pärast seda võttis Klaara pooled 
kausis olnud kommidest endale ning kaussi jäi 6 kommi. Mitu kommi oli algul 
kausis? 
 
A: 48  B: 24  C: 20  D: 18  E: 12 
 
11. Laual on reas seitse kaarti joonisel näidatud 
viisil. Ühe käiguga tuleb neist kahe asukohad 
vahetada. Leia vähim käikude arv, mis tuleb 
teha selleks, et vasakult paremale oleks kaardid  
järjestuses: KÄNGURU. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
12. Planeedil Kängu on igas känguaastas 20 kängukuud ja igas kängukuus on 6 
kängunädalat. Mitu nädalat on veerandis känguaastas? 
 
A: 20      B: 30  C: 60  D: 90  E: 120 
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13. Milline ruut tuleb paigutada joonisel küsimärgi asemele, et 
ruutudes tumedaks värvitud osade pindalade summa võrduks ruutude 
valgete osade pindalade summaga?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
14. Ruut küljepikkusega 10 cm lõigati kaheks ristkülikuks. Neist ühe ümbermõõt oli 
26 cm. Leia teise ristküliku ümbermõõt. 
 
A: 20 cm B: 22 cm C: 26 cm D: 30 cm E: 34 cm 
 
15. Annil oli neli tumedaks värvitud kujundit (vt. paremal 
olevat joonist). Nendega on võimalik täita vastusevariandis 
tugevama joonega piiratud ala nii, et kujundid ei kattu. 
Millises variandis on õigesti asetatud üks kujunditest? 

 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
16. Mitu väikest tumedat ringi on joonisel? 
 
A: 160 B: 180 
C: 181 D: 264 E: 265 
 
 
 
Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Jänes Juss armastab kapsast ja porgandit süüa. Ühe päevaga sööb ta kas 9 
porgandit või 2 kapsast või siis 1 kapsa ja 4 porgandit. Ühe nädala jooksul sõi Juss 
kokku 30 porgandit. Mitu kapsast sõi ta selle nädala jooksul? 
 
A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 
18. Numbrid 0, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tuleb ruutudesse kirjutada nii, et tehe 
oleks õige. Kõiki numbreid tuleb kasutada ning igas ruudus peab 
olema üks number. Milline number tuleb kirjutada tumedamaks 
värvitud ruutu? 
  
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
19. Seitse last seisab ringjoonel. Nende seas ei leidu kahte poissi, kes 
seisaks teineteise kõrval ning ei leidu kolme tüdrukut, kes seisaks 
järjest. Mitu tüdrukut saab olla nende seas? 
 
A: vaid 3   B: vaid 4   C: vaid 5 
D: nii 3 kui ka 4  E: nii 4 kui ka 5 

 KÄNGURU 

20. Kristallidest moodustatakse mustreid teatud 
eeskirja kohaselt. Kolm esimest mustrit on antud 
joonisel. Mitu halli kristalli oleks selle rea 6. 
mustris? 
 

A: 19  B: 21  C: 26  D: 28  E: 34 
 
21. Poes müügil olevate asjade juures on hinnad 
tugrikutes. Benno ostis neist mõned ja andis 
müüjale 150 tugrikut. Müüja andis talle tagasi 20 
tugrikut. Nüüd aga otsustas Benno, et vahetab 
ikkagi ühe ostetud mänguasja teise vastu. Seetõttu 
pidi müüja talle tagasi andma veel 5 tugrikut. 
Milliste ostetud asjadega Benno poest lahkus? 
 
A: purjeka ja sõiduautoga  B: sõiduauto  ja mootorrattaga  
C: purjeka ja bussiga  D: veoauto ja bussiga 
E: veoauto ja sõiduautoga 
 
22. Nelli kirjutas ühikruutudesse ühe kaupa üheksa erinevat arvu 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Neist nelja asukohad on antud joonisel. Nelli 
märkas, et arvuga 5 ühikruudu naaberruutudes asuvate arvude summa 
oli 13. Veel märkas ta, et ka arvuga 6 ühikruudu naaberruutudes 
asuvate arvude summa oli 13. (Kaks ühikruutu on naaberruudud, kui 
neil on ühine külg.) Milline arv oli kirjutatud tumedamaks värvitud ruutu? 
 
A: 5  B: 6   C: 7  D: 8  E: 9 
 
23. Leia suurim arv ühikruute, mida on võimalik tumedaks värvida 
joonisel olevas kujundis nii, et kujundis ei tekiks ühtegi ruutu, mis 
koosneks neljast tumedaks värvitud ühikruudust. 
 
A: 22  B: 21  C: 20   D: 19  E: 18 
 
24. On kolm ühendatud hammasratast ja 
neist ühel on üks hammas tumedamat värvi 
(vt. joonist). Hammasratas A tegi ühe 
täispöörde noolega näidatud suunas. Leia 
tumedamat värvi hamba asukoht pärast seda.  
 
A: a  B: b  C: c  D: d  E: e 


