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21. (C) Lukkudel on kasutatud 4 erinevat 
tähte ja võtmetel 4 erinevat numbrit. 
Ainuke sama algus- ja lõputähega ühend 
lukkudel on DAD, millele sobiks vastama 
arv 414 ühelt võtmelt. Siis tähele D 
vastaks number 4 ja tähele A number 1. 
Tähtede ühendile HAB vastaks siis arv 
812, millest saame, et tähele H vastaks 
number 8 ja tähele B number 2. Kõik tähed on leidnud oma paarilise numbrite 
seast. Selle vastavusega on kooskõlas ka AHD ja arv 184 ning ABD ja arv 124. 
Ülejäänud ühendile BHD peab seega vastama arv 284. 
 
22. (B) Nii väikesest kui ka keskmisest ruudust täpselt veerand on kaetud temast 
suurema ruudu osaga. Seega tekkinud kujundi pindala on 
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23. (C) Kui Mikk viskas m väravat ja ülejäänud kolme mängija visatud väravate 
arvud kasvavas järjekorras on a, b ja c, siis ülesande tingimuste kohaselt 
m < a < b < c ning a + b + c = 20. Miku visatud väravate arv m on seda suurem, 
mida suurem saab olla arv a. Kui a = 6, siis a + b + c oleks vähemalt 
6 + 7 + 8 = 21, mis on võimatu. Seega arvu a suurim võimalik väärtus on 5 ja 
arvu m suurim võimalik väärtus on 4. 
 
24. (D) Kolme kohtade vahetusega jõuab rea vasakusse otsa selle rea vasakult 
neljas känguru. Seejärel vahetavad kohti kaks esimest känguru rea paremalt 
poolt loendades, kumbki viie känguruga. Seega kokku toimub 3 + 5 + 5 = 13 
vahetust.  
 
25. (C) Kui igast viiest pallist vähemalt üks on punane, siis rohelisi palle ei saa 
olla rohkem kui 4. Kui igast kuuest pallist vähemalt 1 on roheline, siis punaseid 
ei saa olla rohkem kui 5. Seega pallide suurim arv selles kotis saab olla 
4 + 5 = 9. 
 
26. (E) Känguru pea, jalad ja saba on 
igaüks vastu ühte kolmnurga külgedest. 
Jälgime känguru pea, jalgade ja saba 
asukohtade muutumisi peegeldamisel. 
Vasakult neljanda kolmnurga vasakule 



küljele jääb känguru saba, vastu ülemist külge – jalad ja vastu paremat külge – 
pea (nagu see on ka vastusevariandis A). Vastu viienda kolmnurga vasakut 
külge jääb känguru pea, vastu paremat külge – jalad ja vastu alumist külge – 
saba. Viimases kolmnurgas jäävad vastu vasakut külge – jalad, üles – pea ja 
paremale – saba nagu on ka vastusevariandis E. 
 
27. (D) Et Alla valitud arvude seas on paarisarvud, millest ükski ei jagu arvuga 3 
ega ka arvuga 5, kuid Allale meeldivaid paarisarve on teiste tüdrukute valikute 
seas, pidi Alla valima viimasena. Brita valitud arvude seas on paarisarv ja ka üks 
arvuga 5 jaguv arv, aga Doora valikute seas ei ole Brita lemmikuteks olevaid 
arvuga 3 jaguvaid arve. Seega pidi Brita valima enne Doorat ja ka enne Allat. 
Õige valimiste järjekord on antud vastusevariandis D.  
 
28. (D) Paneme tähele, et kui ühes reas on kõik paaritud 
arvud, siis kõigis ülevalpool asuvates ridades on ainult 
paarisarvud. Vaatame kahes ülemises reas kolmest lahtrist 
moodustuvat kolmnurka. Selles saab paikneda kõige 
rohkem 2 paaritut arvu. Antud kujundi saab jaotada 
kolmeks selliseks kolmnurgaks ja järgi jääb alt teise rea keskmine lahter, kuhu 
ehk ka õnnestuks paigutada üks paaritu arv. Seega saab selles kujundis olla 
mitte rohkem kui 2 · 3 + 1 = 7 paaritut arvu. See on ka võimalik, kui alumisse 
ritta paigutaksime järjest näiteks arvud 1, 2, 1 ja 1.  
 
29. (E) Kui A + 50 on kolmekohaline, siis A ise peab olema kahekohaline. 
Sellised, arvuks A sobivad, arvud on 50, 51, 52, … , 99. Kui A on kolmekohaline, 
siis A + 50 peab olema neljakohaline. Arvuks A sobivad sel juhul arvud 950, 951, 
952, … , 999. Ülesande tingimusi rahuldavaid arve on seega kokku 100. 
 
30. (C) Lisaks põlema lülitatud lampidele saavad hakata lambid süttima vaid siis, 
kui algselt on põlema lülitatud vähemalt kaks lampi. Kui lülitada sisse lambid 
ruudustiku mistahes kahes naaberruudus, siis ei saa süttida ükski teine lamp, 
sest kahel naaberruudul pole ühtegi ühist naaberruutu. Kui kahe põleva lambiga 
ruudu vahel on ainult üks ruut, siis süttib selles ruudus küll lamp, kuid see jääb 
ka ainsaks. Kui kahe põleva lambiga ruudu vahel on rohkem kui 1 ruut, ei ole 
neil ühiseid naaberruute. Vaatame 2 × 2 ruudustikku. Kui põlema lülitada 
diagonaalruutudes olevad 2 lampi, siis ülejäänud kaks ruutu on nende ühised 
naaberruudud ja nendes paiknevad 2 lampi süttivad põlema. Vaatame nüüd 
3 × 3 ruudustikku. Ühes 2 × 2 alamruudustikus saame kaks diagonaallampi 
põlema lülitades kõik 4 lampi põlema nagu eespool kirjeldatud. Ülejäänud viie 
lambi süütamiseks piisab, kui põlema lülitada kolmas diagonaalil asuv lamp. Kui 
aga põlema lülitada ükskõik milline neljast diagonaalil mitte asuv lamp, ei piisa 
sellest kõikide ülejäänud lampide süttimiseks. Analoogiliselt arutledes jõuame 
järelduseni, et n × n ruudustikus saavutame olukorra, kus lõpuks kõik lambid 
põlevad, kui eelnevalt põlema lülitada kõik diagonaalil paiknevad n lampi. Seega 
antud juhul vähema kui 6 lambi põlema lülitamisega ei saa hakkama ja see arv 
on kõikide lampide põlema saamiseks ka piisav.  
 


