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11. (C) Igal päeval tuleb neil teha kahe inimese päevatöö. Seega 
viie päeva jooksul on vaja teha kokku 10 päevatööd. Mari ja Anne 
tegid nende päevade jooksul kokku 7 päevatööd. Järelikult pidi 
Kati tegema 3 päevatööd ehk olema tööl 3 päeval.   
 
12. (B) Vähim võimalik kolmnurk on näidatud joonisel, kus 
lisatavad 9 kolmnurka on jäetud valgeks.  
 
13. (A) Jukul oli kokku 222 · 9 = 111 · 2 · 9 kivikest. Jaotades 
neid kahekaupa kuhjadesse, sai ta 111 · 2 · 9 : 2 = 111 · 9 = 999 
kuhja. 
 
14. (E) Kuna lühem osutitest (tunniosuti) 10 minuti jooksul oma asendit oluliselt 
ei muuda ja pikema osuti (minutiosuti) asend peab antud asendist erinema 10 
minuti võrra, jäävad vaatluse alla vaid variantides B ja E antud kellad. Kella 
osutid liiguvad päripäeva, aga peegelpildis liiguvad need vastupäeva. Seega 10 
minutit varem oleks Paul näinud peeglist variandis E antud kella. 
 
15. (B) Kui kümnest numbrist koosnevat arvu jagada kolmeks arvuks, peab 
vähemalt üks neist olema vähemalt neljakohaline. Vähima summa saamiseks 
peaks neljakohalisi või enamakohalisi arve olema võimalikult vähe ja need 
peaksid algama võimalikult väikeste numbritega. Vähim võimalik neljakohaline 
arv, mida riba lõikamisel võib saada, on 1953 ning kaks ülejäänud arvu oleksid 
siis 258 ja 764. Nende summa 2975 annabki vähima võimalikest summadest. 
 
16. (C) Oravatel A, C, D ja E asub nende lähim pähkel vaid ühe ühiklõigu 
pikkuse kaugusel. Nende nelja orava poolt esmalt kätte saadud pähklite kohale 
on joonisel lisatud vastav väiketäht. Orava B asend sel hetkel on tähistatud 
väiketähega b ja selleks hetkeks veel kätte saamata pähklid numbritega 1 ja 2. 
Edasi jooksevad oravad A ja B pähkli 1 suunas ja ülejäänud kolm kõik pähkli 2 
suunas. Pähklini 1 on lühem maa oraval B, kes saab oma esimese pähkli ning 
pähklini 2 jõuab esimesena orav C, kes saab oma teise pähkli. 
 

 
 



17. (D) Poiste arv moodustab poole klassi tüdrukute arvust ehk tüdrukute arv on 
2 korda suurem poiste arvust. Seega 30 õpilase seas on 10 poissi ja 20 
tüdrukut. 
 
18. (A) Vanaema varus neljale kassile 12 päevaks kokku 12 · 4 = 48 kausitäit 
toitu. Seda jätkuks kuuele kassile 48 : 6 = 8 päevaks. 
 
19. (D) Arv jagub arvuga 3, kui selle arvu numbrite summa jagub arvuga 3. 
Sõnas BENJAMIN kordub ainsana täht N. Seega peab otsitavas paaritus arvus 
vastama tähele N üks paaritutest numbritest, mis esineb otsitavas arvus ainsana 
kaks korda. Summa B + E + N + J + A + M + I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 ei 
jagu arvuga 3. Liites sellele summale tähele N vastava numbri, peame saama 
arvuga 3 jaguva arvu. See saab olla kas 2 või 5. Sobiv paaritu number tähe N 
jaoks on seega 5. 
 
20. (D) Kui ristküliku küljepikkused on a ja b, siis selle ümbermõõt on 2(a + b). Et 
nii a kui b on paarisarvud, siis on ka a + b paarisarv ja ümbermõõt 2(a + b) peab 
olema arvu 4 kordne. Arv 246 on ainus vastusevariantides antud arvudest, mis 
ei jagu arvuga 4. 
 


