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21. märts 2019 
 

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. Autasustamise aluse astme kõrgus näitab õpilase 
saavutatud kohta. Mida kõrgem aste, seda parem koht. 
Kes saavutas kolmanda koha? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
2. Maiade arvusüsteemis tähendas punkt arvu 1 ja kriips arvu 5. Näiteks kujutis 

 tähendas arvu 8. Millisel joonisel on maiade süsteemis kujutatud arvu 12? 
 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
3. Jüri sünnipäev on ennem kui Mari oma ning nende sünnipäevade vahele jääb 
täpselt 8 päeva. Jüri sünnipäev oli eelmisel pühapäeval. Millisel nädalapäeval on 
Mari sünnipäev? 
 

A: esmaspäeval   B: teisipäeval   C: kolmapäeval   D: neljapäeval   E: pühapäeval 
 
4. Vihiku kaanes on kaks auku. Vihiku esimesel lehel on viis kujundit. Kui vihik on 
lahti, siis on näha joonisel olevat pilti. Milliseid kujundeid on näha läbi aukude, kui 
vihik on kinni? 

 
 

A:   B:    C:    D:      E:  
 
5. Parempoolsel joonisel on ruudustik kujunditega. Kati tahab 
sellest välja lõigata kahest ruudust koosneva tüki. Millise tüki saaks 
Kati välja lõigata?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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6. Kolm inimest kõndisid üle lumevälja ja jätsid 
sinna oma jäljed. Millises järjestuses need 
erinevad jäljed sinna lumele tekkisid?  
 

A:   B:   

C:   D:    E:  
 
7. Joonisel on kujutatud kokkukäiv joonlaud. Millise kujundi 
moodustamiseks ei piisa selle joonlaua pikkusest?  
 

A:     B:    C:    D:    E:   
 
8. Milline arv tuleks kirjutada küsimärgi asemele, et kõik neli 
võrdust oleks õiged? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 
Küsimustes 9-16 annab iga õige vastus 4 punkti  
 
9. Linda kinnitas külmkapile ühte ritta 3 pilti 8 magnetiga nii nagu 
joonisel näidatud. Peeter tahab oma külmkapile samamoodi 
kinnitada ühte ritta 7 pilti. Mitut magnetit ta selleks vajab? 
 
A: 14  B: 16  C: 18  D: 22  E: 26 
 
10. Mitmele alloleval joonisel kujutatud kujundile on võimalik lisada 
ühte ruutu nii, et tekib parempoolsel joonisel olev kujund?  
Märkus: kujundeid võib pöörata. 
 

 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
11. Parempoolsel joonisel on kuuest omavahel põimitud ribast 
tekkinud mustri eestvaade. Leia selle mustri tagantvaade. 
 

A:    B:    C:    D:  E:  
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12. Joonisel on kaks kaalu, milledel 
kokku on kolm känguru ja kaks 
kaaluvihti. Kõik kängurud kaaluvad 
sama palju ning nende kaal kilo-
grammides on täisarv. Kui palju 
kaalub üks känguru? 
 

A: 7 kg B: 8 kg C: 9 kg D: 10 kg E: 11 kg 
 
13. Saaral on 16 sinist pärlit. Ta saab vahetada 3 sinist pärlit 1 punase vastu või 
siis 2 punast pärlit 5 valge pärli vastu. Leia suurim võimalik arv valgeid pärleid, 
mida Saaral oleks võimalik selliste vahetustega saada. 
 

A: 5  B: 10  C: 13  D: 15  E: 20 
 

14. Nelli kirjutas joonisel igasse ruutu ühe numbritest 2, 0, 1 
ja 9, seejuures igat numbrit kirjutas täpselt ühe korra. Kolme-
kohalise ja ühekohalise arvu summa osutus võimalikest 
suurimaks. Millise numbri võis ta kirjutada küsimärgiga tähistatud ruutu? 
 

A: ainult numbri 0  B: ainult numbri 1  C: ainult numbri 2 
D: kas numbri 0 või numbri 1  E: kas numbri 0 või numbri 2 
 
15. Veega täidetud klaas kaalub 400 grammi. Tühi klaas 
kaalub 100 grammi. Kui palju kaalub veega poolenisti 
täidetud klaas? 
 

A: 150 grammi B: 200 grammi  
C: 225 grammi D: 250 grammi E: 300 grammi 
 
16.  
 

 
 

A: 11 eurot     B: 12 eurot     C: 15 eurot     D: 17 eurot     E: 22 eurot  
 

Küsimustes 17-24 annab iga õige vastus 5 punkti 
 
17. Erinevatele kujunditele vastavad erinevad arvud ja ühesugus-
tele ühesugused. On teada igas reas olevate arvude summad. Leia 
kolmnurgale vastav arv. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
18. Raulil on valgeid ja halle ühesuuruseid ruudukesi. Mõõtmetega 
7 × 7 valge ruudustiku raamimiseks on tal vaja 32 halli ruudukest. 
Mitut halli ruudukest on Raulil vaja mõõtmetega 10 × 10 valge 
ruudustiku raamimiseks? 
 
A: 36  B: 40  C: 44  D: 48  E: 52   
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19. Oskar loeb raamatut, mille kõik leheküljed on nummerdatud (1, 2, 3 ja nii 
edasi). Kõigi leheküljenumbrite seas on numbrit 5 kasutatud kokku täpselt 16 
korda. Leia suurim võimalik leheküljenumber selles raamatus. 
 
A: 49  B: 64  C: 66  D: 74  E: 80 
 
20. Kõnnitee mõõdud on joonisel antud. 
Juss jalutas mööda selle tee keskele 
märgitud punktiirjoont punktist A punkti B. 
Kui pika maa Juss jalutades läbis? 
 

A: 63 m B: 68 m  
C: 69 m D: 71 m E: 83 m 
 
21. Talus on vaid koeri, kasse ja känguruid ning neid on kokku 15. Kõigist 
loomadest täpselt 10 ei ole koerad ja täpselt 8 ei ole kassid. Mitu känguru on selles 
talus? 
 

A: 2  B: 3  C: 5  D: 7  E: 10 
 
22. Maril oli 3 punast, 3 kollast ja 3 musta ühesuurust väikest 
kolmnurka. Ta tegi neist ühe suure kolmnurga nii, et ühelgi kahel 
sama värvi kolmnurgal ei olnud ühist külge. Ühe punase (P), ühe 
kollase (K) ja kahe musta (M) kolmnurga asukohad on joonisel 
märgitud. Milline lause kolmnurkade värvide kohta on õige? 
 

A: a on kollane, c on punane B: a on must, b on punane 
C: a ja c on punased  D: e ja b on kollased   
E: a ja c on kollased 
 
23. Üks viiest poisist oskab kitarri mängida. Kitarrimängu oskuse kohta ütlesid nad 
järgmist: 
Paul: „Mina oskan kitarri mängida.“ 
Ats: „Mina ei oska kitarri mängida.“ 
Karl: „Gregor ei oska kitarri mängida.“ 
Tõnu: „Mina ei oska kitarri mängida.“ 
Gregor: „Ats oskab kitarri mängida.“ 
Teada on, et ainult üks poistest valetas. Kes neist viiest oskab kitarri mängida? 
 

A: Paul B: Ats  C: Karl D: Tõnu E: Gregor 
 
24. Ema hakkas rätikuid nöörile riputama. Algul riputas ta iga 
rätiku kahe pesupulgaga, nii nagu näidatud ülemisel joonisel. 
Ühel hetkel sai ta aru, et nii ei jätkuks tal pesupulki kõikide 
rätikute jaoks ja teatud hetkel hakkas ta neid riputama järjest, nii 
nagu näidatud alumisel joonisel. Kokku riputas ta nöörile 35 
rätikut ning kasutas selleks kokku 58 pesupulka. Mitu rätikut 
riputas ema nöörile ülemisel joonisel näidatud viisil? 
 

A: 12  B: 13  C: 21  D: 22  E: 23 


