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21. (B) Täisarv jagub arvuga 18 parajasti siis, kui see arv on paarisarv ja 
ristsumma (numbrite summa) jagub arvuga 9. Kuna arvus on ühekordselt kõik 
numbrid 1 kuni 9, on sellise arvu ristsumma 1 + 2 + 3 + … + 8 + 9 = 45, mis 
jagub arvuga 9 sõltumata numbrite järjekorrast vaadeldavas arvus. Et arv oleks 
paarisarv, peab selle viimaseks numbriks olema üks neljast numbrist 2, 4, 6 või 
8. Kuna viimase numbri valikuks üldjuhul on 9 võimalust ja soodsaid 4, siis 

tõenäosus, et vaadeldav 9-kohaline arv jaguks arvuga 18 on 
4

9
. 

 
22. (C) Sel ajal, kui kilpkonn läbib 5 km stardist finišisse, 
läbib 5 korda kiiremini jooksev jänes 5 korda pikema maa 
ehk 25 km. Kui pöördepunktist P finišisse F on x 
kilomeetrit, siis stardist S pöördepunkti P on 25 – x 
kilomeetrit.  

Pythagorase teoreemi põhjal x x2 2 25 (25 )   , millest 

leiame, et x = 13 (km).  
 
23. (D) Paralleelsete vastaskülgedega nelinurk BGDH 
on romb, kuna täisnurksed kolmnurgad BFG ja DCG on 
võrdsed, sest |BF| = |DC| = 3 cm ja BGF DGC   . 
Kui |BG| = |DG| = x, siis |GC| = 9 – x ja Pythagorase 

teoreemi põhjal x x2 2 23 (9 )   , millest saame, et 

x = 5 cm. Seega tumedaks värvitud rombi pindala on 
x3 3 5 15     cm2.  

 
24. (E) Väitest, et kõik suured kujundid on ruudud, saab järeldada, et 
kolmnurgad on ainult väikesed, kuid väikeste seas võib olla ka ruute. Väitest, et 
kõik sinised kujundid on kolmnurgad, saab järeldada, et siniseid ruute ei ole, aga 
punaseid kolmnurki võib ikka olla. Neist väidetest ja järeldustest saame, et A ei 
pruugi olla tõene, sest ka punaseid kolmnurki võib olla. Ka B ei pruugi olla tõene, 
sest ruute võib olla ka väikeseid. Väide C ei pruugi kehtida, sest väikeste 
kujundite seas võib olla ka ruute, mis on aga kõik punased. Järeldus, et 
kolmnurki võib olla ka punaseid, lükkab ümber väite D. Ainus kindlasti tõene 
väide on E, sest kõik sinised kujundid on kolmnurgad ja kõik kolmnurgad on ju 
väikesed. 
 
25. (C) Põhitahu tippudes asuva nelja arvu summa vähim võimalik väärtus on 
1 + 2 + 3 + 4 = 10. Seega summad 7, 8, ja 9 on külgtahkudel. Kui oletada, et 



püramiidi tipus asub arv 5, siis külgtahu kolmes tipus asuvate arvude vähim 
võimalik summa oleks 1 + 2 + 5 = 8, kuid ühel külgtahul peab olema summa 7. 
Seega peab 5 asuma ühes põhitahu tippudest ning põhitahu nelja arvu summa 
vähim väärtus oleks 1 + 2 + 3 + 5 = 11. Järelikult summa 10 peab ka asuma 
ühel külgtahkudest koos summadega 7, 8 ja 9. Leiame külgtahkudel paiknevate 
summade summa 7 + 8 +9 + 10 = 34. Teiselt poolt saame 
selle summa kui liidame kõik põhitahul olevad neli arvu 
kahekordselt ja lisame neile püramiidi tipus oleva arvu x 
neljakordselt, ehk 2(1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 2x = 34. Siit saame, et 
tipus asuv arv x = 2. Seega põhitahul olevate arvude summa 
on 1 + 3 + 4 + 5= 13.  
Joonisel on antud üks võimalik arvude paigutus.  
 
26. (C) Kuubi igal tahul on 16 väikest kuubikest. Kolme tahu värvimiseks on 2 
põhimõtteliselt erinevat võimalust. Kui värvida kolm sellist tahku, millel on ühine 
kuubi tipp, on igal värvitud tahul 9 sellist kuubikest, millel on värvitud ainult üks 
tahk. Sel juhul on kokku ühe tahuga värvitud kuubikesi 27. Kui aga värvida üks 
vastastahkude paar ja üks nendega külgnevatest tahkudes, on vastastahkudel 
kummalgi 12 ühe tahuga värvitud kuubikest ja kolmandal tahul 8 sellist 
kuubikest. Kokku on nõutud kuubikesi kokku 12 + 12 + 8 = 32, mida on rohkem 
kui eelmisel juhul. 
 
27. (C) Kuna 1. reas ja 2. veerus on ühine arv x, siis ülejäänud 
kolme arvu summa neist kummaski peab olema sama, ehk 
1 + 6 + 3 = 2 + 7 + y, millest y = 1. Viimases reas ja viimases 
veerus on ühine arv z, seega, analoogiliselt eelnevaga, saame, 
et 3 + 8 + 4 = 1 + 7 + t , millest saame, et otsitav arv t = 7. 
 
28. (A) Kuna igas matšis osaleb 2 tüdrukut, siis kokku peeti 
0,5 (10 15 17) 21     matši. Anni osales 10 matšis ning puhkas 21 – 10 = 11 

matši ajal. Et vastavalt reeglitele  järgneb iga osaleja igale puhkepausile alati 
matš, peavad Anni matšid ja puhkepausid olema vaheldumisi: puhkus, matš, 
puhkus, matš jne. Seega esimeses matšis kohtusid Bella ja Clara, teises matšis 
osales ka Anni ja kaotas selle. 
 
29. (B) Peegeldame poolringjoont 
diameetri AB suhtes. Saadud ringjoon on 
tekkinud 10-nurga ACDEFBLKJH 
ümberringjoon. Näitame, et see 10-nurk 
on korrapärane. Murdjoone tekitatud 4 
kolmnurka on sarnased ja iga neist on 
võrdne oma peegeldusega. Seetõttu 
asuvad punktid C, G ja J ühel sirgel ning 
punktid D, G ja H teisel sirgel. 
Analoogiliselt saame põhjendada, et ka 
jooned DK, EL, FK ja EJ on sirglõigud. 
Kuna kõõlud AC ja DH on paralleelsed 



(võrdsed kaasnurgad), siis on kaar AH võrdne kaarega CD ja võrdne ka nende 
peegeldamisel saadud kaartega AC ja HJ. Analoogiliselt saame näidata, et kõik 
10 kaart, millele toetuvad 10-nurga küljed, on võrdsed ja seega on see 10-nurk 
korrapärane. Selle 10-nurga sisenurga suurus on 2 8 180 : 10 144       ning 

72   .  
 

30. (D) Otsitavad kolmekohalised arvud on kujul abx , kus viimane number x 
võib omandada 8 järjestikust väärtust ja iga neist arvudest jagub oma viimase 
numbriga x. Ilmne, et x ei saa olla 0, sest nulliga jagada ei saa. Seega viimane 
number x on kas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 või 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Kui arv 

abx ab x0   jagub arvuga x, siis ka arv ab0  peab jaguma arvuga x iga x 

väärtuse korral, st arv ab0  peab olema arvu x kaheksa erineva väärtuse kordne. 

Arvude 2 kuni 9 vähim ühiskordne on 3 22 3 5 7 2520    , mis on suurem 
mistahes kolmekohalisest arvust. Arvude 1 kuni 8 vähim ühiskordne on 

32 3 5 7 840     ning kõik teised selle kordsed on suuremad kolmekohalistest 
arvudest. Seega otsitavad 8 arvu on 841, 842, …, 848 ning nendest vähima 
ristsumma on 8 + 4 + 1 = 13. 
 


