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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. Vihmavarjule oli kirjutatud KANGAROO joonisel näidatud viisil. Millises 
vastusevariandis on näha osa sellest vihmavarjust? 
 

A: B: C: D: E:  
 
2. Ristkülik ABCD on jaotatud joonisel näidatud viisil neljaks võrdseks 
ristkülikuks. Külg BC on pikkusega 20 cm. Leia külje AB pikkus. 
 

A: 80 cm B: 60 cm C: 40 cm D: 20 cm E: 10 cm 

 
3. Millises vastusevariandis antud arv on võrreldes teistega arvteljel kõige lähemal arvule 
2,015 ∙ 510,2? 
 

A: 0,1  B: 10  C: 100  D: 120  E: 1000 
 
4. Siimul on kuup, mille pinnalaotus on antud joonisel. Siim liitis kokku 
selle vastastahkudel olevad arvud ja sai kolm summat. Millised kolm 
summat ta sai? 
 

A: 4, 6, 11 B: 4, 5, 11 C: 5, 6, 10 D: 5, 7, 9 E: 5, 8, 8 
 
5. Millises vastusevariandis antud murd ei võrdu naturaalarvuga? 
 

A: 
1

2011  B: 
2

2012  C: 
3

2013  D: 
4

2014  E: 
5

2015  

 
6. Mati sõitis Tartust Tallinna ning tal kulus selleks 2 tundi 28 minutit. Kui ta oli sõitnud 
täpselt 45 minutit, siis nägi ta tee ääres esimest põtra. Teist põtra nägi ta tee ääres täpselt 
45 minutit enne Tallinna jõudmist. Mitu minutit pärast esimest põtra nägi ta teist põtra? 
 

A: 48  B: 58  C: 68  D: 78  E: 88 
 
7. Joonisel on kolmnurkse püstprisma pinnalaotus.  
Milline serv ühtib servaga UV, kui see prisma kokku voltida? 
 

A: XY  B: XW  C: WV  D: QR  E: RS 
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8. On antud erikülgne kolmnurk, mille külgede pikkused on 6, 10 ja 11. Võrdkülgse 
kolmnurga ümbermõõt on sama, mis antud erikülgsel kolmnurgal. Leia selle võrdkülgse 
kolmnurga külje pikkus. 
 

A: 18  B: 11  C: 10  D: 9  E: 6 
 
9. Aias on koerakuut ning selle lähedal kasvab üks puu, kus on orava Olli pesa. Olli ei 
lähe selle puu tüvest kunagi kaugemale kui 5 m ja ühtlasi ei lähe ta koerakuudile lähemale 
kui 5 m. Millises vastusevariandis on kõige täpsemalt kujutatud piirkonda, kus Olli saab 
maapeal liikuda? 
 

A:  B:  C:  D: E:  
 
10. Jalgrattur sõidab kiirusega 5 meetrit sekundis. Esiratta ümbermõõt on 125 cm. Mitu 
täispööret teeb esiratas 5 sekundi jooksul? 
 

A: 4  B: 5  C: 10  D: 20  E: 25 
 
Küsimustes 11-20 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
11. Klassi poiste seas ei ole neid, kes oleks sündinud samal nädalapäeval ja selle klassi 
tüdrukute seas ei ole neid, kes oleks sündinud samal kalendrikuul. Kui klassi tuleks uus 
õpilane, siis üks neist tingimustest poleks enam täidetud. Mitu õpilast on selles klassis 
praegu? 
 

A: 18  B: 19  C: 20  D: 24  E: 25 
 
12. Kolm võrdset ruutu küljepikkusega 1 on paigutatud joonisel näidatud viisil. 
Seejuures ülemise ruudu alumise külje keskpunkt asub alumiste ruutude 
ühises tipus. Leia tumedaks värvitud viisnurga pindala. 
 

A: 
4
3   B: 

8
7   C: 1  D: 

4
11   E: 

2
11  

 

13. Iga tärnike võrduses 0510251025102 ***********  tuleb asendada märgiga 
„+“ või „–“. Leia vähim võimalik tärnide arv, mis tuleb asendada märgiga „+“, et võrdus 
oleks õige.  
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 

 
14. Risttahukakujuline välibassein on sügavusega 1 m. Enne paduvihma oli pool sellest 
basseinist veega täidetud. Paduvihma ajal langes igale ruutmeetrile 15 liitrit vett. Kui palju 
tõusis veetase selles basseinis paduvihma tõttu?  
 
A: 30 cm  B: 0,15 cm 
C: 15 cm  D: 1,5 cm   E: see sõltub basseini mõõtmetest 
 
15. Põõsal on 10 oksa. Igal oksal on kas viis lehte või kaks lehte ja üks 
õis. Mitu lehte saab olla sellel põõsal? 
 

A: 45  B: 39 
C: 37  D: 31  E: vastusevariandid A, B, C ja D ei sobi 
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16. Paberist ruudu üks nurk volditi nii, et selle nurga tipp ühtis ruudu 
keskpunktiga. Nii tekkis viisnurk. Selle viisnurga pindala ja esialgse ruudu 
pindala ruutsentimeetrites on kaks järjestikust naturaalarvu. Leia esialgse 
ruudu pindala.  
 

A: 2 cm2 B: 4 cm2 C: 8 cm2 D: 16 cm2 E: 32 cm2 
 
17. Rahel liitis kokku ristküliku kolme külje pikkused ja sai tulemuseks 44 cm. Marta liitis 
kokku selle sama ristküliku kolme külje pikkused ja sai tulemuseks 40 cm. Leia selle 
ristküliku ümbermõõt. 
 

A: 42 cm B: 56 cm C: 64 cm D: 84 cm E: 112 cm 
 
18. Testi teinud kõigi õpilaste tulemuste keskmine oli 6 punkti. Täpselt 60% testi teinutest 
sooritasid selle edukalt. Edukalt sooritanute tulemuste keskmine oli 8 punkti. Leia testi 
mitteedukalt sooritanute tulemuste keskmine.  
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
19. Kujund moodustub 13-st ühesugusest lõigust. Iga 
selline lõik värvitakse kas siniseks, roheliseks või punaseks 
nii, et mistahes kolmnurga kõik küljed oleks erinevat värvi. 
Neli lõiku on juba värvitud. Mis värvi saab olla küsimärgiga 
tähistatud lõik? 
 

A: ainult roheline   B: ainult punane  C: ainult sinine 
D: nii punane kui ka sinine  E: selline värvimine ei ole võimalik 
 
20. Õpetaja küsis viielt oma õpilaselt, mitu neist olid eelmisel päeval kodus õppinud. Pelle 
ütles, et keegi ei õppinud. Elle ütles, et vaid üks õppis, Mikk ütles, et kaks, Riho ütles, et 
kolm ning Karl ütles, et neli. Õpetaja teadis, et need õpilased, kes tegelikult kodus ei 
õppinud, valetasid ja need, kes kodus õppisid, vastasid ausalt. Mitu õpilast neist viiest 
õppis eelmisel päeval kodus? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
Küsimustes 21-30 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
21. Rita tahab arvud kirjutada joonise seitsmesse piirkonda nii, et neist 
igas oleks üks arv. Igas piirkonnas paiknev arv peab olema võrdne selle 
kõigis naaberpiirkondades olevate arvude summaga. (Kaks piirkonda on 
naaberpiirkonnad, kui neil leidub ühine piirjoone osa.) Kaks arvu on ta juba 
kirjutanud (vt. joonist). Mis arvu peab ta kirjutama piirkonda tähega X? 
 

A: 1  B: 6  C: –2  D: –4  E: 0 
 
22. On viis kaarti ja neist igale on kirjutatud üks positiivne täisarv. Need arvud ei pea 
olema kõik erinevad. Peeter leidis iga kaartide paari korral neil olevate arvude summa. Nii 
sai ta vaid kolm erinevat summat 57, 70 ja 83. Leia kaartidele kirjutatud arvudest suurim.  
 

A: 35  B: 42  C: 48  D: 53  E: 82 
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23. Ruudu diagonaalil märgiti neli punkti, mis jaotasid selle lõikudeks 
a, b, c, d ja e. Iga märgitud punkt ühendati ruudu tipuga ja ruut jaotus 
kuueks kolmnurgaks (vt. joonist). Ruudu pindala on 30 cm2 ning teada 
on ka mõnede kolmnurkade pindalad. Milline lõikudest a, b, c, d ja e 
on pikim? 
 

A: a  B: b  C: c  D: d  E: e 
 
24. Kängurute rühma kahe kõige kergema känguru kaal moodustab 25% kogu selle 
rühma kaalust ning kolme kõige raskema känguru kaal moodustab 60% kogu rühma 
kaalust. Mitu känguru on selles rühmas? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 15  E: 20 
 
25. Sulevil oli seitse erineva pikkusega traadijuppi, millede pikkused olid 
1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm ja 7 cm. Kasutades neist mõningaid, 
meisterdas ta kuubi servapikkusega 1 cm sõrestiku nii, et selle igas punktis oli 
traat ühekordselt. Leia vähim võimalik kasutatud traadijuppide arv.  
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
26. Trapetsi PQRS küljed PQ ja SR on paralleelsed. Nurga RSP suurus on 120  ja 

RS = SP = 
3
1 PQ. Leia nurga PQR suurus.  

 

A: 45  B: 30  C: 25  D: 5,22  E: 15  
 
27. Sirgele on märgitud viis punkti. Kõikvõimalikud kahe märgitud punkti vahelised 
kaugused kasvavas järjekorras on 2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20 ja 22. Leia arv k. 
 

A: 10  B: 11  C: 12  D: 13  E: 14 
 
28. Sassil oli kuuest numbrist koosnev parool. Ta tahtis selle asemele panna uue 
seitsmest numbrist koosneva parooli. Ta kirjutas paberile uue parooli kõikvõimalikud 
erinevad variandid, mida praegusest paroolist oli võimalik saada ühe numbri lisamisel min-
gisse kohta. Mitu uue parooli varianti ta kirjutas? (Parooli esimene number saab olla 0.) 
 

A: 55  B: 60  C: 64  D: 70  E: 80 
 
29. Minni jagas jäägiga arvu 2015. Ta jagas seda järjest kõikide naturaalarvudega alates 
arvust 1 ja lõpetades arvuga 1000 ning kirjutas kõik nii saadud jäägid eraldi paberile. 
Milline jääkidest oli suurim?  
 

A: 15  B: 215 
C: 671  D: 927  E: mõni arvudest 15, 215, 671 ja 927 erinev arv 
 
30. Kõik positiivsed täisarvud kirjutatakse järjest ritta nii, et iga arv kirjutatakse kas punase 
või rohelise pastakaga. Nii tekivad vastavalt punased ja rohelised arvud. Reas alati kahe 
erineva punase arvu summa on punane ning kahe erineva rohelise summa on roheline. 
Kaks positiivsete täisarvude rida loeme värvi poolest erinevateks, kui neis leidub üks ja 
sama arv, mis on ühes reas punane ja teises roheline. Mitu värvide poolest erinevat rida 
saab nii kirjutada? 
 

A: 0  B: 2  C: 4  D: 6  E: rohkem kui 6 


