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17. (E) Pildil vasakul pool asuv torn peab templil olema paremal pool ja pildil 
paremal pool olev väiksem sein ukse ja kahe aknaga peab olema vasakul pool. 
Sellisteks on templid variantides B ja E. Hoone väiksemat seina vaadates 
näeme, et uks peab paiknema tornipoolses servas. Nii paikneb uks vaid 
vastusevariandis E oleval templil.  
 
18. (C) Kui kolmest lapsel igaühel oleks neli pulgakommi, siis neil kokku oleks 
4 + 4 + 4 = 12 pulgakommi. Kuna neil 5 kommi juba on, siis juurde tuleks osta 
12 – 5 = 7 pulgakommi. 
 
19. (C) Jooniselt näeme, et antud kujundis on 1 must ja 3 valget 
ruutu. Kui paneme kahest sellisest kokku uue kujundi, peab 
saadud kujundis olema 2 musta ja 6 valget ruutu. Variandis A 
antud kujundil on 3 musta ruutu ja järelikult see ei sobi. Paneme 
tähele, et mustal ruudul on kaks ühist külge valgete ruutudega. 
Variantides B ja E leiduvad aga mustad ruudud, millel on vaid 
üks ühine külg valge ruuduga. Vaadates variantides C ja D 
antud kujundeid, näeme, et variandis D on küll kummalgi mustal 
ruudul kaks temaga ühise küljega valget ruutu, aga üks neist ruutudest oleks 
mõlemale mustale ühine ja järelikult ei saa see nii olla. Variandis C olevat 
kujundit saab tõepoolest kahest antud kujundist moodustada.  
 
20. (B) Kolme krooni jaoks on Liisil vaja 4 + 4 + 4 = 12 täppi, 3 
kriipsu ja 3 tärnikest. Kolme kriipsu saamiseks peab alumist liiki 
kleepsude lehte olema 2 tükki. Nii saab ta 4 kriipsu, 2 täppi ja 2 
tärnikest. Vaja oleks veel 12 – 2 = 10 täppi ja 3 – 2 = 1 tärnikest. 
Kuna selliseid kleepse on ülemisel lehel rohkem ja soovitakse 
hakkama saada vähima arvu lehtedega, oleks vajalik võtta juurde 
just ülemist liiki lehti. Ülemist liiki lehel on 3 tärnikest ja 5 täppi. 
Seega kui tal oleks selliseid lehti kaks tükki, saaks ta juurde 10 
puuduvat täppi ja 6 tärnikest. Seega piisab, kui võtta 2 ülemist ja 
2 alumist liiki lehte. Järelikult kolme krooni kokku kleepimiseks on 
vähim vajaminev lehtede arv 4.  
 
21. (E) Et känguru teeb ühe minutiga 30 hüpet ja 90 = 30 + 30 + 30, siis kuluks 
tal 90 hüppe tegemiseks ilma puhkepausideta 3 minutit. Puhkepausi teeb ta 
pärast 30 hüpet ja ka pärast 60 hüpet, kokku 2 pausi. Seega, puhkamisele 
kuluks tal 3 + 3 = 6 minutit. Järelikult 90 hüppe tegemiseks koos puhke-
pausidega kulub kängurul 3 + 6 = 9 minutit. 



22. (D)  Võtmetel olevates arvudes on kasutatud 
vaid numbreid 1, 4 ja 7, lukkudel aga tähti A, D ja 
G. Seega on ka küsimärgi asemel ühend, mis 
koosneb tähtedest A, G ja D või kasutab vaid 
mõnda neist kolmest. Esimesel lukul on ADA, 
seega peaks selle luku võtmel esimene ja viimane 
number olema samad. Sobivad 141 ja 717. Järelikult A on kas 1 või 7 ning D on 
kas 4 või 1. Kahel keskmisel lukul on DGA ja DAG, mis tähendab, et nendel 
võtmetel peavad arvud algama sama numbriga. Sellisteks on vaid 471 ja 417. 
Järelikult tähele D peab vastama arv 4. Esimese luku põhjal saame nüüd, et A 
peab olema 1. Seega tähele G vastab number 7. Küsimärgiga tähistatud lukul 
on seega arv 717 ja vastavad tähed on järelikult GAG. 
 
23. (B) Et karu asub känguru ja linnu vahel, siis karu on ühes keskmistest 
vahedest. Et pall asub liblikast vasakul pool ja autost paremal, siis ühes reas on 
asjade järjestus vasakult paremale auto, pall, liblikas. Et känguru asub auto 
kohal ja karu peab olema ka keskmine, siis saame, et ülemine rida vasakult 
paremale on känguru, karu, lind. Järelikult tumedamaks värvitud vahes on lind.  
 

 
24. (E) Vastusevariante uurides paneme tähele, et kõigil 
neil paikneb nöör kolme kaardi suhtes ühtemoodi. Lükates 
neid kaarte nööril taas kokku, läheksid vasakpoolne ja 
keskmine kaart teineteisega kokku nii, et kumbki kaart ei keeraks ennast, kuid 
parempoolne kaart keeraks keskmise kaardi vastu selle poole, mida joonisel 
näha ei ole. Seega peab õiges vastusevariandis vasakpoolsel ja keskmisel 
kaardil paistma ühe ja sama värviga pool, aga parempoolsel kaardil teise 
värviga pool. Selliselt paiknevad kaardid vaid vastusevariandis E.  

 
 


