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EKOLIER   (3.- 4. klass) 
 

*  Lahendamise aeg 1 tund ja 15 minutit 
*  ARVUTITE KASUTAMINE EI OLE LUBATUD 
*  Igal ülesandel on ainult üks õige vastus (st vastuselehel märkida ristiga vaid üks ruut) 
*  Vale vastus annab  ( – 1) punkti 
*  Vastamata jätmine annab 0 punkti 
*  Igal võistlejal on 24 stardipunkti. 
 
Küsimustes 1- 8 annab iga õige vastus 3 punkti   
 
1. Katil on iga numbri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 jaoks üks tempel. Nende 
templitega tegi ta paberile tänase kuupäeva. Mitut erinevat templit ta kasutas? 
 

 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 9  E: 10 
 
2. Joonisel on 9 paigalseisvat õhupalli ja 3 sirgjooneliselt 
lendavat noolt. Kui nool tabab õhupalli, siis pall läheb 
katki, aga nool jätkab lendu samas suunas. Mitu neist 
õhupallidest läheb katki?  
 

A: 3  B: 4  C: 5  D:6   E: 7 
 
3. Kati on 6-aastane. Tal on kaks venda. Neist üks on Katist aasta võrra vanem ja 
teine on Katist aasta võrra noorem. Leia nende kolme lapse vanuste summa. 
 

A: 10  B: 15  C: 18  D: 21  E: 30 
 
4. Puutükki on keeratud viis kruvi. Neist neli on ühepikkused ja 
üks on teistest lühem. Millise numbriga kruvi on teistest lühem?  
 

A: 1   B: 2   C: 3   D: 4   E: 5 
 
5. Leia lepatriinu, mis erineb parempoolsel joonisel olevast 
lepatriinust. 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
6. Volli voltis paberilehe pooleks ja lõikas sealt välja ühe kujundi 
parempoolsel joonisel näidatud viisil. Millist pilti võib ta näha, kui ta voldib 
selle lehe lahti? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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7. Diana sai esimesel korral kolme nooleviskega kokku 
12 punkti ja teisel korral 15 punkti. Mitu punkti sai ta 
kolmandal korral?  
 

A: 18  B: 19  C: 20  D: 21  E: 22 
 
8. Söögilauda õigesti kattes tuleb panna nuga taldrikust 
paremale poole ja kahvel taldrikust vasakule poole. Mitu 
kohta on pildil oleval laual õigesti kaetud?  
 

A: 5  B: 4  C: 6  D: 2  E: 3 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Pillel on suur karbitäis parempoolsel joonisel antud tükke. Neid üksteise 
kõrvale ladudes moodustab ta kujundeid. Mitut joonisel antud kujundit on 
tal võimalik nendest tükkidest moodustada? 
 

 
 

A: 1   B: 2   C: 3   D: 4   E: 5 
 
10. Ülemisel joonisel on antud ruudulisest paberist välja 
lõigatud laev. Leo lõikas laeva tükkideks, mis olid võrdsed 
alumisel joonisel antud kujunditega. Mitmeks tükiks Leo laeva 
lõikas? 
 
A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 
11. Albert täidab ruudustikku viit liiki kujunditega. Ta teeb seda 
nii, et igas reas ja igas veerus oleks kõik kujundid erinevad. 
Millise kujundi peab ta panema küsimärgiga tähistatud ruutu?  
 

A:  B:   C:   D:   E:  
 
12. Jänesepoeg sõi iga päev 2 porgandit. Kaheteistkümnenda porgandi sõi ta 
kolmapäeval. Mis nädalapäeval sõi ta esimese porgandi? 
 

A: esmaspäeval    B: teisipäeval    C: kolmapäeval    D: neljapäeval    E: reedel 
 

13. Millise pildi võime saada, kui parempoolsel joonisel musta ja 
halli värvi ära vahetame? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
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14. Kümme kuubikut kleebiti kokku joonisel näidatud viisil. Saadud 
keha kasteti üleni värvipotti. Mitmel kuubikul värvus selle 
tulemusena täpselt neli tahku?  
 
A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 
15. Roosipõõsal on 8 õit. Rohkem kui pooltel õitel on kas üks liblikas või üks 
mesilane. Ülejäänud õitel putukaid ei ole. Mesilasi on kokku kaks korda rohkem kui 
liblikaid. Mitu mesilast on neil õitel kokku? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
16. Kapten Hook alustas oma laevareisi saarelt Esi ja 
külastas kõiki saari joonisel näidatud skeemi järgi. Lõpuks 
jõudis tagasi saarele Esi ja kokku oli ta läbinud 100 km. 
Saarele Gam jõudes oli ta reisinud kokku sama pika maa 
kui reisides saarelt Hek saarele Iok. Skeemil on antud 
kolme läbitud vahemaa pikkused. Kui pika maa läbis ta 
reisides saarelt Iok saarele Esi? 
 

A: 17 km B: 23 km C: 26 km D: 33 km E: 35 km 
 
 

Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Joonisel on 25 toaga maja plaan, millel on antud nii välisuste kui 
ka siseuste asukohad. Igasse tuppa on kirjutatud üks arv. Roo 
sisenes joonisel olevasse majja noolega märgitud uksest. Ta läbis 
maja nii, et iga kord järgmisse tuppa minnes oli seal suurem arv kui 
praeguses toas. Millisest uksest ta väljus?  
 
A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
18. Nelja palli A, B, C ja D kaalud on mingis 
järjestuses 10 g, 20 g, 30 g ja 40 g. Milline 
pallidest kaalub 30 g? 
 
A: A  B: B   
C: C  D: D  E: seda ei ole võimalik leida 
 
19. Arvudele 1, 2, 3, 4 ja 5 vastavad mingis järjekorras sümbolid 

. Teada on, et kehtivad joonisel antud 
võrdused. Milline sümbol vastab arvule 3?  
 

A:  B:   C:   D:  E:  
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20. Joonisel oleva käepaela kinni panemiseks on 
viis erinevat võimalust. Mari kinnitas paela oma 
käele nii, et kõik augud olid suletud. Tema ema 
kinnitas aga oma käele nii, et suletud oli vaid üks 
aukudest (vt. joonist). Mitme sentimeetri võrra oli 
ema käele kinnitatud käepaela ümbermõõt suurem 
Mari käele kinnitatu omast?  
 

A: 4 cm   B: 8 cm   C: 10 cm   D: 16 cm   E: 20 cm  
 
21. Läbipaistavast klaasist tükil on kuus kujundit. 
Seda tükki keerati kolm korda järjest üle oma 
serva nii nagu joonisel näidatud. Joonisel on 
antud ka kujundite paiknemine pärast esimest 
keeramist. Millises vastusevariandis on antud 
kujundite paiknemine pärast kolmandat 
keeramist?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
22. Suur ristkülik on jaotatud 7-ks ruuduks. Kolmest 
tumedaks värvitud ruudust on igaüks pindalaga 1. Leia 
suure ristküliku pindala. 
 

A: 165 B: 176  
C: 187 D: 198   E: 200 
 
23. Leo tahab arvud 1 kuni 7 kirjutada ruutudesse nii, et igas ruudus 
oleks erinev arv ja kaks järjestikust arvu ei asuks naaberruutudes. Kaks 
ruutu on naaberruudud kui need puutuvad. Milline neist seitsmest arvust 
võib olla kirjutatud küsimärgiga tähistatud ruutu? 
 

A: ükskõik milline paarisarv  B: ükskõik milline paaritu arv   
C: ükskõik milline arv   D: ainult 4    
E: ainult 1 või 7 
 
24. Mitmepealise draakoni võitmiseks tuleb maha raiuda kõik tema pead. Vapral 
Vahuril on võlumõõk, mille iga hoobiga raiutakse draakonil kolm pead korraga 
maha, aga koheselt pärast seda kasvab draakonile üks uus pea asemele. Kui 
maha raiuda viimased kolm pead, siis enam uut pead asemele ei kasva. Vahur 
võitis draakoni ning selleks oli ta maha raiunud kokku 12 pead. Mitu pead oli sellel 
draakonil algul? 
 

A: 4  B: 6  C: 9   D: 10  E: 12 


