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BENJAMIN   (5.- 6. 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. Millisest kujundist on täpselt pool tumedamaks värvitud? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
2. Vihmavarjule oli kirjutatud KANGAROO joonisel näidatud viisil. Millises 
vastusevariandis ei ole näha osa sellest vihmavarjust?  
 

A:  B: C: D: E:  
 
3. Sassil oli vaid kolm värvi: valge, hall ja must. Iga ühikruudu värvis ta ühega 
neist värvidest nii nagu joonisel näidatud. Leia vähim ühikruutude arv, mis tal 
tuleks üle värvida selleks, et joonisel enam ei leiduks kahte sama värvi ühise 
küljega ruutu. 
 

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

4. Leol oli 11 õuna ja 5 pirni. Ta andis 2 õuna Jürile. Seejärel andis Jüri Leole mõned 
pirnid. Nüüd oli Leol õunu ühe võrra rohkem kui pirne. Mitu pirni andis Jüri Leole? 
 

A: 6  B: 5  C: 4  D: 3  E: 2 
 
5. Joonisel on iga väikese ruudu pindala 4 cm2. Leia tugevama joonega 
märgitud murdjoone pikkus. 
 

A: 16 cm B: 18 cm C: 20 cm D: 23 cm E: 36 cm 
 
6. Aedikus on 10 hane. Neist 5 muneb iga päev ühe muna ning ülejäänud 5 munevad ühe 
muna üle päeva. Mitu muna munevad kõik need haned 10 päevaga kokku? 
 

A: 75  B: 60  C: 50  D: 25  E: 10 
 
7. Kui palju kaalub Dita? 

 
 

A: 2 kg B: 3 kg 
C: 4 kg D: 5 kg 
E: 6 kg 
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8. Seinale on joonistatud joonisel olev kõverjoon. Peeter tahab sinna 
seinale lisaks joonistada ühe väikese ringjoone. Millises vastuse-
variandis olevat ringi ei saa kindlasti nii seinale tekkida?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
9. Atsil oli 4 ühesugust pabeririba. Ta kleepis neist kaks kokku nii, et 
üksteise peale asetatuna kattus 10 cm ribadest. Tulemuseks sai ta nii riba pikkusega 
50 cm. Ülejäänud kaks riba kleepis ta kokku nii, et tekkis riba pikkusega 56 cm. Kui pikk 
oli nende ribade kattuv osa? 
 

 
 

A: 12 cm B: 9 cm C: 8 cm D: 6 cm E: 4 cm 
 
10. Igal peenras kasvaval taimel on kas viis lehte või kaks lehte ja üks 
õis. Ühes peenras on taimedel kokku 6 õit ja 32 lehte. Mitu taime on 
selles peenras? 
 

A: 10  B: 12  C: 13  D: 15  E: 16 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Ristkülik ABCD on jaotatud joonisel näidatud viisil neljaks võrdseks 
ristkülikuks. Külg BC on pikkusega 10 cm. Leia külje AB pikkus. 
 
A: 40 cm B: 30 cm C: 20 cm D: 10 cm E: 5 cm 

 
12. Joonisel olev kujund koosneb kuuest ruudust küljepikkusega 1 cm. Leia 
selle kujundi ümbermõõt.  
 
A: 9 cm B: 10 cm C: 11 cm D: 12 cm E: 13 cm 
 
13. Mari liidab igal päeval kokku selle päeva kuupäevas kuud ja päeva tähistavate arvude 
kõik numbrid. Näiteks kuupäeval 26. märts (26.03) saab ta summa 2 + 6 + 0 + 3 = 11. 
Milline on suurim summa, mille ta aasta jooksul saab? 
 
A: 7  B: 13  C: 14  D: 16  E: 20 
 
14. Millises vastusevariandis olevast pinnalaotusest ei saa püramiidi kokku voltida? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
15. Hüppe tänaval on 9 maja, mis kõik asuvad ühes reas. Igas majas elab vähemalt üks 
inimene ning kahes kõrvutiolevas majas elab kokku mitterohkem kui 6 inimest. Leia 
Hüppe tänaval elavate inimeste suurim võimalik arv. 
 
A: 23  B: 25  C: 27  D: 29  E: 31 



 KÄNGURU 

16. Liisa ja tema ema on mõlemad sündinud jaanuaris. Täna, 26. märtsil 2015, liitis Liisa 
kokku enda sünniaasta, oma ema sünniaasta, enda vanuse ja oma ema vanuse. Leia nii 
saadud summa. 
 

A: 4028 B: 4029 C: 4030 D: 4031 E: 4032  
 
17. Ristküliku külgede pikkused on täisarv sentimeetreid ja pindala on 12 cm2. Millises 
vastusevariandis antud suurus saab olla selle ristküliku ümbermõõduks? 
 

A: 20 cm B: 26 cm C: 28 cm D: 32 cm E: 48 cm 
 
18. Kujund moodustub 9-st ühepikkusest lõigust. Iga selline lõik 
tahetakse värvida kas siniseks, roheliseks või punaseks nii, et 
mistahes kolmnurga kõik küljed oleks erinevat värvi. Kolm lõiku on 
juba värvitud. Mis värvi saab olla küsimärgiga tähistatud lõik? 
 

A: ainult sinine  B: ainult roheline  C: ainult punane 
D: nii punane kui ka roheline    E: selline värvimine ei ole võimalik 
 
19. Korvis on marjad: 3 punast ja 5 kollast kirssi ning 7 punast ja 2 kollast murelit. Sandril 
on silmad kinni seotud ja ta võtab korvist marju. Vähemalt mitu marja peab ta välja võtma, 
et väljavõetute seas oleks kindlasti sama värvi kirss ja murel? 
 

A: 9  B: 10  C: 11  D: 12  E: 13  
 
20. Känguru saab hüpata vaid ühelt valgelt ruudult teisele valgele. Ühe 
hüppega peab ta hüppama ristküliku mõõtmetega 2 × 4 ühest 
nurgaruudust teise. Känguru praegune asukoht on joonisel märgitud 
ning joonisele on märgitud ka kõik need ruudud, kuhu ta saaks sellelt 
ruudult ühe hüppega hüpata. Leia vähim hüpete arv, mis tuleb 
kängurul teha selleks, et jõuda praeguselt ruudult ruutu tähega A.  
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Karl tahtis joonistada kuubi pinnalaotust, aga joonistas kuue ruudu 
asemele kogemata seitse. Üks ruutudest tuleb kustutada. Millises 
vastusevariandis on loetletud kustutatava ruudu kõik võimalikud 
numbrid? 
 
A: 4  B: 7  C: 3, 4  D: 3, 7  E: 3, 4, 7 
 
22. Juss ostis kolm mänguasja. Esimese eest maksis ta pool kogu oma rahast ja veel 1 
euro. Teise eest maksis ta pool oma allesjäänud rahast ja veel 2 eurot. Kolmanda asja 
eest maksis ta pool oma allesjäänud rahast ja veel 3 eurot. Nüüd oli tal raha otsas. Kui 
palju raha kulutas Juss mänguasjade ostmiseks? 
 

A: 34 eurot      B: 45 eurot      C: 36 eurot      D: 65 eurot      E: 100 eurot 
 
23. Lotomasinas on 2015 palli. Neile on kirjutatud naturaalarvud 1 kuni 2015 nii, et igal 
pallil on üks arv. Kõik pallid, milledel olevate arvude numbrite summad on samad, on 
sama värvi ning pallid, milledel olevate arvude numbrite summad on erinevad, on erinevat 
värvi. Mitut erinevat värvi palle on lotomasinas? 
 

A: 10  B: 27  C: 28  D: 29  E: 2015  
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24. Arvu 100 korrutati kas arvuga 2 või arvuga 3. Saadud tulemusest lahutati kas arv 1 või 
arv 2. Nii saadud tulemus jagati kas arvuga 3 või arvuga 4. Jagatiseks saadud arv oli 
naturaalarv. Leia see jagatis. 
 

A: 50  B: 51   
C: 66  D: 68  E: võimalikke vastuseid on rohkem kui üks 
 
25. Mitu erinevat võimalust on 3 känguru paigutamiseks 3 erinevasse ruutu nii, et pärast 
seda ei leiduks kahte naaberruutu, kus mõlemas oleks känguru? 
 

 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 
26. Neljakohalises arvus ABCD on numbrid A, B, C ja D vasakult paremale kasvavas 
järjestuses. Leia kahekohaliste arvude BD ja AC vahe BD – AC suurim võimalik väärtus. 
 

A: 61  B: 86  C: 56  D: 50  E: 16 
 
27. Rong koosneb vedurist ja 12-st vagunist. Igas vagunis on üks ja sama arv kupeesid. 
Rongi kõik kupeed on veduri poolt järjest nummerdatud naturaalarvudega alates arvust 1. 
Mihkel istub veduri poolt kolmandas vagunis ja tema kupeenumber on 18. Jane istub 
veduri poolt seitsmendas vagunis ja tema kupeenumber on 50. Mitu kupeed on igas 
vagunis? 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 12 
 
28. Mari kirjutas kuubi igale tahule ühe arvu. Kolmel ühise tipuga 
tahkudel olevate arvude summa kirjutas ta nende tahkude ühisesse tippu. 
(näiteks tahkudel BCDA, BAEF ja BFGC olevate arvude summa kirjutas 
tippu B). Tippudesse C, D ja E kirjutas ta vastavalt arvud 14, 16 ja 24. 
Millise arvu kirjutas ta tippu F? 
 

A: 15  B: 19  C: 22  D: 24  E: 26 
 
29. Sirgele on märgitud neli punkti. Kõikvõimalikud kahe märgitud punkti vahelised 
kaugused kasvavas järjekorras on 2, 3, k, 11, 12, 14. Leia arv k.  
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
30. Bruno ehitas väikestest kollastest kuubikutest servapikkusega 1 ühe suure kuubi 
servapikkusega 4. Seejärel värvis ta selle suure kuubi 3 tahku punaseks ja ülejäänud 3 
tahku siniseks. Värvimise tulemusena ei tekkinud ühtegi väikest kuubikut, millel oleks 3 
punast tahku. Mitmel väikesel kuubikul leidus nii punane kui ka sinine tahk? 
 

A: 0  B: 8  C: 12  D: 24  E: 32 


