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27. märts 2014 
 

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. Mitu nelinurka on joonisel kokku?  
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 4  E: 5 
 
2. Arvuta: 2014 · 2014 : 2014 – 2014. 
  

A: 0  B: 1  C: 2013 D: 2014 E: 4028  
 
3. Ruudustikus on ühe ruudukese külje pikkus 1 m. Liikuda saab 
mööda ruudustiku jooni. Tähe K juurest alustades tuleb läbida 7 
antud tähte järjestuses KÄNGURU. Leia lühima tee pikkus.  
 
A: 16 m B: 17 m C: 18 m D: 19 m E: 20 m  
 
4. Kahe arvu korrutis on 36 ning nende summa on 37. Leia nende kahe arvu vahe. 
 

A: 1  B: 4  C: 10  D: 26  E: 35 
 
5. Vollil olid mõned ruudud, igaüks pindalaga 4. Iga sellise ruudu lõikas 
ta tükkideks ülemisel joonisel näidatud viisil. Mõningatest tekkinud 
tükkidest moodustas ta alumisel joonisel oleva linnu kuju. Leia selle linnu 
pindala. 
 

A: 3  B: 4  C: 
2
9   D: 5  E: 6 

 

6. Ämber oli poolenisti veega täidetud. Kui sinna lisati 2 liitrit vett, siis oli kolmveerand 
ämbrist veega täidetud. Kui suur on selle ämbri maht? 
 

A: 10 liitrit B: 8 liitrit C: 6 liitrit D: 4 liitrit E: 2 liitrit 
 
7. Georg moodustas 7-st ühikkuubist joonisel oleva keha. Mitu ühikkuupi peab 
ta sellele lisama, et saada kuup servapikkusega 3 ühikut? 
 

A: 12  B: 14  C: 16  D: 18  E: 20 
 
8. Millises vastusevariandis antud avaldise väärtus on teistest suurem? 
 

A: 44 · 777          B: 55 · 666          C: 77 · 444          D: 88 · 333          E: 99 · 222 
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9. Hallid ja valged pärlid on nööril joonisel antud järjestuses. Pärleid saab ära võtta vaid 
nööri kummastki otsast. Anni tahab sealt mõned pärlid ära võtta nii, et võetud pärlite seas 
oleks täpselt 5 halli pärlit ning nöörilt võetav viimane pärl oleks ka hall. Leia suurim 
võimalik arv valgeid pärleid, mis tal on võimalik nöörilt ära võtta. 
 

 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7   E: 8 
 
10. Joonisel on lõik AB pikkusega 20 cm ning seitse 
võrdkülgset kolmnurka. Leia seitsme kolmnurga 
ümbermõõtude summa. 
 

A: 60 cm B: 54 cm  
C: 47 cm D: 40 cm E: seda ei ole võimalik leida 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Jaak sööb iga päev 100 g šokolaadi. Maia sööb üle ühe päeva 50 g šokolaadi. Mitme 
päevaga sööb Jaak 3 kg šokolaadi rohkem kui Maia?  
 

A: 20  B: 25  C: 30  D: 35  E: 40 
 
12. Viiest ringist, millest igaüks on pindalaga 1 cm2, on 
moodustatud üks kujund joonisel näidatud viisil. Kahe ringi 

ühise osa pindala on 
8
1 cm2. Leia kogu kujundi pindala. 

 

A: 4 cm2 B: 
2
9  cm2 C: 

8
35 cm2 D: 

8
39  cm2 E: 

4
19  cm2 

 

13. Anni, tema ema ja vanaema vanuste summa on 100 ning neist iga vanus on arvu kaks 
aste. Kui vana on Anni? 
 

A: 1  B: 2  C: 4  D: 8  E: 16 
 
14. Viis võrdset ristkülikut on paigutatud ruutu küljepikkusega 24 cm nii 
nagu joonisel näidatud. Leia ühe ristküliku pindala. 
 

A: 12 cm2 B: 16 cm2 C: 18 cm2 D: 24 cm2 E: 32 cm2 
 
15. Süda ja ring paiknevad joonisel näidatud sektorites. Iga käiguga 
liigutatakse nii südant kui ka ringi. Ühe käiguga liigutatakse südant vastu-
päeva neljandasse sektorisse ning ringi päripäeva kolmandasse sektorisse. 
Pärast mitmendat käiku oleks süda ja ring samas sektoris? 
 

A: 7  B: 8  C: 9 
D: 10  E: sellist olukorda ei ole võimalik saavutada 
 
16. Kolmnurka ABC on joonestatud kõrgus BH ja nurgapoolitaja AD. 
Lõikude BH ja AD lõikumisel tekkiv nürinurk on neli korda suurem 
nurgast DAB. Leia nurga CAB suurus. 
 

A: 30°  B: 45°  C: 60°  D: 75°  E: 90° 
 



 KÄNGURU 

17. Ühes peres on kuus liiget ning majas, kus nad elavad, on kaks vannituba. Neist igaüks 
käib hommikul ühe korra ühes vabadest vannitubadest. Pere liikmete vannitoas olemise 
ajad mingis järjestuses on: 8 min, 10 min, 12 min, 17 min, 21 min ja 22 min. Leia vähim 
võimalik aeg, mille jooksul jõuavad nad kõik hommikul vannitoas ära käia. 
 

A: 45 min B: 46 min C: 47 min D: 48 min E: 50 min 
 
18. Ristküliku külgede pikkused on 6 cm ja 11 cm. Ühe pikema külje tippudest joonestati 
nurgapoolitajad. Need nurgapoolitajad jaotasid teise pikema külje kolmeks osaks. Leia 
nende kolme osa pikkused.  
 

A: 1 cm, 9 cm, 1 cm   B: 2 cm, 7 cm, 2 cm  
C: 3 cm, 5 cm, 3 cm   D: 4 cm, 3 cm, 4 cm   E: 5 cm, 1 cm, 5 cm  
 
19. Kapten Sparrow ja tema meeskond leidsid laeka ning jaotasid kõik seal olnud 
kuldmündid omavahel võrdselt. Kui aga piraate oleks 4 võrra vähem olnud, siis igaüks 
oleks saanud 10 kuldmünti rohkem. Kui aga münte oleks olnud 50 võrra vähem, siis 
igaüks oleks saanud 5 kuldmünti vähem. Mitu kuldmünti oli leitud laekas? 
 

A: 80  B: 100  C: 120  D: 150  E: 250 
 
20. Joonisel on antud nelja täpselt ühesuguse kuubi vaated. 
Neist neljast kuubist moodustati risttahukas nii, et selle ühele 
tahule moodustus suur must ring. Millises vastusevariandis on 
antud suure musta ringiga tahu vastastahk? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Volli kirjutas ühikruutudesse ühe kaupa üheksa erinevat arvu 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 ja 9. Neist nelja asukohad on antud joonisel. Volli märkas, et arvuga 
9 ühikruudu naaberruutudes asuvate arvude summa on 15. (Kaks ühikruutu 
on naaberruudud, kui neil on ühine külg.) Leia arvuga 8 ühikruudu naaber-
ruutudes asuvate arvude summa? 
 

A: 12  B: 18  C: 20  D: 26  E: 27 
 
22. Üks vanaaegne kaal ei tööta korralikult. Kui kaalutav on kergem kui 1000 g, siis kaal 
näitab õigesti, vastasel juhul näitab see aga tulemuseks suvalist 1000-st suuremat arvu. 
Viis eset A, B, C, D ja E olid kõik kergemad kui 1000 g. Esemeid kaaluti paarikaupa ja 
nende summaks kirjutati kaalu näit: B + D = 1200, C + E = 2100, B + E = 800, 
B + C = 900, A + E = 700. Milline neist esemetest oli kõige raskem? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
23. Kahe positiivse arvu aritmeetiline keskmine on 30% võrra väiksem ühest neist 
arvudest. Mitme protsendi võrra on nende arvude aritmeetiline keskmine suurem teisest 
arvust? 
 

A: 75% B: 70% C: 30% D: 25% E: 20% 
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24. Nelinurgal ABCD on täisnurgad tippude A ja D juures. 
Diagonaalid jaotavad nelinurga neljaks kolmnurgaks, 
milledest kahe pindalad on joonisel antud. Leia nelinurga 
ABCD pindala. 
 

A: 47  B: 45  C: 43  D: 41  E: 40 
 
25. Liisa ja Mari võistlesid omavahel 100 ülesande lahendamises. Iga ülesande korral sai 
4 punkti see, kes leidis esimesena õige vastuse, ning 1 punkti see, kes leidis teisena õige 
vastuse. Kumbki tüdruk andis õige vastuse 60-le ülesandele ning kahepeale kokku said 
nad 312 punkti. Mitmele ülesandele andsid mõlemad tüdrukud õige vastuse?  
 

A: 54  B: 56  C: 58  D: 62  E: 64 
 
26. Taavet sõitis jalgrattaga ning plaani kohaselt pidi ta sihtkohta jõudma kell 15.00. 

Sõites mööda vanast veskist, pani ta tähele, et 
4
3  teekonnast on ta läbinud ning selleks 

on kulunud tal 
3
2  kogu sõidule planeeritud ajast. Pärast seda vähendas ta kiirust nii, et 

sihtkohta jõudis täpselt planeeritud ajal. Kuidas suhtub Taaveti sõidu keskmine kiirus enne 
veskit keskmisesse kiirusesse pärast veskit? 
 

A: 5 : 4 B: 4 : 3 C: 3 : 2 D: 2 :1  E: 3 : 1 
 
27. Rühmas on 25 isikut. Ühed neist on tõerääkijad, kes alati räägivad tõtt, teised on 
valetajad, kes alati valetavad, ning kolmandad on auspoolikud, kes räägivad tõtt ja valet 
alati vaheldumisi. Kui rühma iga liikme käest küsiti „Kas sa oled tõerääkija“, siis 17 isikut 
vastas „jah“. Kui rühma iga liikme käest küsiti „Kas sa oled auspoolik“, siis 12 isikut vastas 
„jah“. Kui rühma iga liikme käest küsiti „Kas sa oled valetaja“, siis 8 isikut vastas „jah“. Mitu 
tõerääkijat on selles rühmas? 
 

A: 4  B: 5  C: 9  D: 13  E: 17 
 
28. Tahvlile on kirjutatud erinevad positiivsed täisarvud. Neist täpselt kaks jagub arvuga 2 
ja täpselt 13 jagub arvuga 13. Olgu M tahvlile kirjutatud arvudest suurim. Leia arvu M 
vähim võimalik väärtus. 
 

A: 169  B: 260  C: 273  D: 299  E: 325 
 

29. Positiivsete täisarvude a, b ja c korral 
51

2014

c
1b

1a 


 . Leia summa a + b + c. 

 

A: 42  B: 66  C: 84  D: 115  E: 1007 
 
30. On 25 ühesugust ruutu, mis on värvitud osaliselt tumedamaks nii nagu 
joonisel näidatud. Ütleme, et ruudu külg on must, kui see on küljeks tumedale 
kolmnurgale ning ütleme, et on valge, kui see on küljeks valgele kolm-
nurgale. Neist ruutudest moodustati suur ruut mõõtmetega 5 × 5 nii, et kahe 
ühikruudu ühtivad küljed olid sama värvi. Leia vähim arv ruutude musti külgi, 
mis on suure ruudu külgedel kokku.  
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 


