
 
BENJAMIN 2021 
 
1. (C) Vastusevariantides A, B, D ja E on risttahukate moodustamisel kasutatud 
kolme valget ja kolme halli klotsi. Ainult vastusevariandis C on kasutatud 
olemasolevat kahte valget ja nelja halli klotsi ja need on sobivas asendis. 
 
2. (B) Laste reas vasakult loendades, on vasakud käed ühendanud teine ja 
kolmas ning neljas ja viies laps. 
  
3. (D) Kastist 2 peab Sofia võtma tähe K, sest üheski teises kastis seda tähte 
pole. Kastist 3 tuleb tal võtta ainus täht N. Kastist 1 saab nüüd võtta tähe Ä ja 
pärast seda kastist 5 tähe U. Puuduv täht G tuleb Sofial võtta lõpuks kastist 4.  
 
4. (C) Tekkiva ristküliku otstes peavad olema sirge servaga tükid. Seega vasakul 
otsas asub sirge servaga tükk numbriga 2 ja paremal otsas tükk numbriga 0. 
Paneme tähele, et tükk numbriga 1 sobib kõrvuti vaid vasakusse otsa asetatud 
tükiga ja ülejäänud tükk numbriga 2 vaid numbrit 0 omava tükiga. Saame kaks 
arvu 21 ja 20, mille vahele sobib täpselt tükk liitmismärgiga. Moodustus tehe 
21 + 20, mille vastus on 41. 
 
5. (C) Kahest alumisest arvude reast näeme, et iga kahe kohakuti asuva arvu 
vahe on 21. Küsimärgiga tähistatud kriipsu all on kohakuti arvud 6 ja 27. Seega 
otsitav arv on 69, sest 27 + 21 + 21 = 69. 
 
6. (D) Segu on seda tumedam, mida rohkem on seal rohelist värvi ühe ühiku 
valge värvi kohta. Vastusevariantides A, B ja C on rohelise ja valge värvi 
koguste suhe võrdne, sest 1 : 3 = 2 : 6 = 3 : 9. Vastusevariandis D on see suhe 
aga 5 : 12, mis on suurem kui 4 : 12 = 1 : 3. 
 
7. (D) Vastusevariandis D moodustab ruudu tumedam osa poole terve ruudu 

neljandikust, seega täpselt 
1

8
 kogu ruudust. Vastusevariantides C ja E 

moodustab ruudu tumedam osa poole poolest ruudust ehk 
1

4
 osa kogu ruudust, 

vastusevariandis B on tumedam osa neljandik veerandruudust ehk 
1

16
 kogu 

ruudust. Vastusevariandis A on aga tumedam osa 3 korda suurem kui 

vastusevariandis B, ehk 
3

16
 osa kogu ruudust. 

 

8. (E) Kuna väikese kolmnurga pindala on 2 ühikut, siis nõutud 
viisil kokku volditava kujundi pindala peab olema 4 korda 
suurem, ehk 8 ühikut. Seda tingimust täidavad kujundid R ja Q 
ning neid on võimalik ka nõutud viisil kokku voltida. Joonisel on 
näidatud voltimisjooned. 



9. (C) Selleks, et ühes kuus kolmandat korda sama nädalapäevani jõuda, kulub 
15 kalendripäeva. Seega ei saa kängurupäev olla varem kui 15. märtsil. 
Vastusevariantides on nimetatud kuupäevast varasem vaid 14. märts, mis ei saa 
seega olla kängurupäevaks. 
 
10. (D) Ilmselt on kõiki kujundeid sobivalt liigutades võimalik viia iga antud 
kujund ava juurde. Kuna ava laius on vaid 3 ruudukest, siis ei mahu sellest 
(lubatud liikumiste korral) läbi ükski selline kujund, mille ühes horisontaalreas on 
rohkem kui 3 ruudukest. Ka ei pääse läbi kujund, mille ühes horisontaalreas on 
kujundi ruute ja nende vahele jäävaid valgeid ruute kokku rohkem kui 3. Just 
sellised on kujundid A, B, C ja E. Joonisel on näidatud, kuidas kujundit D 
liigutada nii, et ta mahuks sellest avast läbi.  

 
 
11. (A) Ülesande tingimustest saame, et Daisi kõrval 
ühel pool istub Eedi ja teisel pool ei saa istuda Bella. 
Kui Bella istuks Daisist ja Eedist vabaks jäävatest 
kohtadest keskmisel, siis kindlasti satuks tema 
kõrvale istuma Anne, mis aga ei ole võimalik. Seega 
peab Bella istuma Eedi kõrval ja Anne Daisi kõrval. 
Karli naabriteks selles lauas on siis Anne ja Bella.  
 
12. (D) Tükike keskmises ruudus peab tagama, et Roboti tee sisenemisest 
väljumiseni ei katkeks. Sellised tükid on antud vastusevariantides A, B, C ja E 
nagu on näidatud joonisel. Tükike vastusevariandis D aga katkestab Roboti tee 
igas võimalikus asendis. 
 

 
 
13. (B) Kui vasakpoolse kuusnurga tippudes tähista-
vad puuduvaid arve a ja b ning parempoolse 
kuusnurga tippudes tähistavad puuduvaid arve c ja d 
ning kuusnurga kõigi arvude summa on 30, siis 
a + b = 30 – (3 + 6 + 1 + 2) = 30 – 12 = 18 ja 
 c + d = 30 – (4 + 9 + 6 + 4) = 30 – 23 = 7.  
Seega on küsimärgiga tähistatud arv  
30 – (1 + a + b + c + d) = 30 – (1 + 18 + 7) = 30 – 26 = 4.  
 



14. (C) Vasakult poolt võetud kaks ristkülikut 
moodustavad koos ristküliku KABN pindalaga 
12 + 18 = 30 (cm2), mille üheks küljeks on AB pikku-
sega 6 cm. Seega on nii selle kui ka teiste ristkülikute 
teise külje pikkus |KA| = |CL| = |NB| = |DM| = 
= 30 : 6 = 5 (cm). Et ristküliku CLMD pindala on 
18 + 22 = 40 (cm2) ja |DM| = 5 (cm), siis saame 
|CD| = 40 : 5 = 8 (cm).  
 
15. (B) Summa on seda väiksem mida väiksemad on liidetavad. Reas on 10 
numbrit, seega kolmest liidetavast vähemalt üks on neljakohaline arv. Vähimaks 
neljakohaliseks arvuks sellest reast saaksime võtta arvu 1972 ja siis tekiks ka 
kaks kolmekohalist arvu 502 ja 970. Väiksema summa saaksime just siis, kui 
ainult üks liidetavatest on neljakohaline ja kaks ülejäänut on kolmekohalised 
arvud. Tekitatud arvude summa on 502 + 1972 + 970 = 3444 
 
16. (A) Torni tipus on üks pall värviga A. Torni keskmises kihis on 3 palli ning 
nagu kolmest vaatest on näha, on need värvidega B, C ja E. Alumises kihis on 6 
palli ja vaadete põhjal on näha, et neist viie värvid on E, C, D, D ja B. Kuna igat 
värvi palle pidi olema 2, peab küsimärgiga tähistatud pall olema värviga A. 
 
17. (E) Kui Kati alustab valge klotsiga ja klotse laotakse kordamööda, siis 
ladumise lõpetab Mati oma musta klotsiga. Seega vähemalt ühe torni viimane 
klots peab olema must. Nii on see vastusevariantides A, B, C ja D. Variandis E 
on aga mõlemad ülemised klotsid valged, mis antud reeglite põhjal võimalik ei 
ole. Teiste tornide võimalikus on näidatud joonisel, kus tornidele on lisatud 
võimalike käikude järjekord. 
 

 
 
18. (E) Kui Kalle võetud 20 puuvilja seas oli n õuna ja p pirni, siis Mallele jäi 
õunu 20 – n ja pirne 20 – p. Et n + p = 20, siis n = 20 – p, mis ütlebki, et Kallel oli 
õunu sama palju kui Mallel pirne.  
 
19. (B) Kiirrong sõidab kolm korda kiiremini tavarongist, sest 180 : 60 = 3. Seega 
läbib kiirrong ühes ajaühikus ka kolm korda pikema tee kui tavarong ning kahe 
rongi kohtumine toimub hetkel, mil tavarong on läbinud neljandiku jaamade X ja 
Y vahemaast, kiirrong aga kolm neljandikku sellest vahemaast. Kuuest 
jaamavahest on tavarong selleks hetkeks läbinud 6 : 4 = 1,5 jaamavahet ning 
kiirrong 3 · 1,5 = 4,5 jaamavahet. Seega tuleks möödasõitu võimaldav teine 
rööpapaar ehitada just teise ja kolmanda jaama vahele alates jaamast X. 
 

 
20. (D) Igal ruudul on täpselt 4 sümmeetriatelge: 2 diagonaalsirget ja 2 
diagonaalide lõikepunkti läbivat ja vastavate külgedega paralleelset sirget (vt. 
joonist). Teatud viisil värvitud ruudu sümmeetria mingi telje suhtes tähendab 



seda, et värvimuster peab olema täpselt ühesugune mõlemal pool telge. 
Külgedega paralleelsete sirgete suhtes sümmeetria saavutamiseks tuleb lisaks 
tumedaks värvida 9 ühikruutu (vt vasakpoolset joonist). Diagonaalsirgete suhtes 
sümmeetria saavutamiseks tuleb tumedaks värvida veel 8 ühikruutu (vt 
parempoolset joonist). Seega, kokku tuleb lisaks värvida 17 ruutu. 

 
 

21. (C) Vastusevariantides A, B, D ja E antud koode on võimalik antud 
tingimustel esialgsest koodist saada. Nimelt tuleb juhul A keerata kettaid kahe 
tahu võrra suuremate numbrite poole; juhul B keerata kettaid kolme tahu võrra 
väiksemate numbrite poole; juhul D tuleb kahte äärmist ketast keerata 5 tahu 
võrra väiksemate numbrite poole ja kahte keskmist ketast 5 tahu võrra 
suuremate numbrite poole; juhul E tuleb kõiki kettaid keerata 4 tahu võrra 
suuremate numbrite poole. Juhul C tuleks äärmisi kettaid keerata kahe tahu 
võrra ühes suunas, aga keskmisi kettaid nelja tahu võrra samas suunas, mis ei 
ole lubatud. (A)  
  
22. (C) Kuna mõlemad trollid valetavad, siis on õiged hoopis vastupidised väited: 
„Kell ei ole praegu 8 ja 12 vahel.“, ning „Kell on praegu 8 ja 13 vahel.“. Neist 
järeldub, et kell on 12 ja 13 vahel. Sellele teadmisele vastab ainsana kellaaeg 
12.30 vastusevariandis C. 
 
23. (B) Teeme kindlaks, millist toiduainet on Katil retsepti jaoks kõige vähem. 
Munade arvude suhe on 6 : 25 = 0,24, jahul 400 : 5000 = 0,08, piimal 
0,5 : 4 = 0,125 ja võil 200 : 1000 = 0,2. Seega on kõige vähem jahu. Kui 5 kg 
jahuga saadi 100 kooki, siis 0,4 kg jahuga saab 0,08 korda vähem ehk 8 kooki. 
Kuna teiste ainete suhtarvud olid jahu omast suuremad, siis piisab ka neist 8 
koogi valmistamiseks. 
 
24. (B) Kuubi igas tipus asuval kuubikesel on kolmel tahul 
punane joon. Peale nende 8 kuubikese asub igal tahul veel 
viie sellise kuubikese üks tahk, millel on punane joon (joonisel 
raamitud tumedama joonega). Kokku on punane joon 
6 · 5 + 8 = 38 väikesel kuubikesel. 
 
25. (C) Tähistagu a, b ja c kolmnurga AKM külgede pikkusi nagu 
on joonisel. Siis a + b = c + 1, c + b = a + 5 ja c + a = b + 7. 
Liites kahe esimese võrduse vastavad pooled saame 
a + b + c + b = c + 1 + a + 5, millest järeldub, et 2b = 6 ja b = 3. 
Toimides analoogiliselt esimese ja kolmanda võrdusega, saame, 
et 2a = 8 ja a = 4. Esimesest võrdusest saame nüüd, et 
c = a + b – 1 = 4 + 3 – 1 = 6. Seega, selle kolmnurga lühima 
külje pikkus on 3 cm. 



26. (D) Kasutades puuviljade nimetuste esitähti, paneme kirja kaalude vahelised 
seosed: Õ + A = P + V, Õ +P < A + V ja P + A < Õ + V. Vahetades esimeses 
võrduses A ja P asukoha, jõuame teise võrdluseni, millest saame järeldada, et 
pirn on kergem apelsinist. Lisades esimese võrduse vasakule poolele teise 
võrdluse väiksema poole ja paremale poolele suurema poole, saame, et 
2Õ + A + P < A + P + 2V. Võrratuse mõlemal poolel on suurus A + P, ja järelikult 
peab kehtima 2Õ < 2V, mis tähendab, et virsik on raskem õunast. Toimetades 
analoogiliselt esimese ja kolmanda seosega, saame, et 
2A + Õ + P < Õ + P + 2V, millest järeldub, et 2A < 2V, st virsik on raskem ka 
õunast. Seega on neljast puuviljast raskem virsik. 
 
27. (A) Väikseimal hammasrattal on 10 hammast. Tehes ühe täispöörde kella 
osutite liikumise suunas, pöörab see alumise hammasratta 10 hamba võrra 
vastupidiselt kella osutite liikumisele ja parempoolse ratta 10 hamba võrra jälle 
kella osutite liikumise suunas. Nii jõuavad hammasrattad asendisse, mida on 
kujutatud valikvastuses A. 
 
28. (A) Kui kokkupandud ristkülikukujulise pusle ühel küljel on a tükki ja selle 
lähisküljel b tükki, siis koosneb pusle a · b tükist. Ülesandes antud nelja tüki 
asendite põhjal saame järeldada, et pusle mõlemal küljel on vähemalt 3 tükki, st 
a ≥ 3 ja b ≥ 3. Vastusevariantides antud tükkide arvudest (a · b) on ainus 26 
(variant A), mida ei saa esitada kahe arvust 2 suurema teguri korrutisena, sest 
26 = 1 · 26 = 2 · 13.  
 
29. (D) Reas/veerus, mille juurde on kirjutatud arv 0, ei tohi olla ühtegi musta 
ruutu. Märgime need ruudud tähega X. Vaatame nüüd rida ja veergu, milles 
tohib olla täpselt 1 must ruut. Kui värvime mustaks parempoolse ülemise ruudu, 
siis on 2 võimalust musta ruudu värvimiseks alumises reas (vt. jooniseid). Kui 
värvime parempoolses veerus ülalt kolmanda ruudu, siis on 2 võimalust musta 
ruudu värvimiseks alumises reas. Viimane (viies) võimalus ühe ruudu 
värvimiseks on parempoolse alumise ruudu värvimine. Märgime nüüd tähega Y 
alumises reas ja parempoolses veerus kõik need ruudud, mida ei tohi enam 
värvida mustaks. Vaatame ridu/veerge, kus peaks olema 2 musta ruutu. 
Paneme tähele, et igas variandis viiest, leidub vähemalt üks selline rida/veerg, 
kus peaks olema 2 musta ruutu, aga pole ühtegi ning on täpselt kaks tühja ruutu. 
Ilmselt tuleb just need värvida mustaks. (Üks sellistest võimalustest on ülemises 
ruudustike reas märgitud kahe punktikesega.) Värvinud tähistatud kaks 
ruudukest mustaks, jääb üle leida ainus sobiv koht viimasele mustale 
ruudukesele, nagu on tehtud ruudustike alumises reas. Oleme saanud 5 
erinevat mustrit. 



 
 

30. (E) Esmalt saame eeskirjade kohaselt kujunditega täita viis lahtrit, mis 
asuvad juba täidetud kaardi naabruses. Tähistame ühesuguste tähtedega x, y ja 
z need lahtrid, kus kindlasti asuvad ühesugused kujundid. Tähe x asemel võib 
olla kas ring või tärn. Tähe z asemel kas kolmnurk või ring ja tähe y asemel ei 
saa kindlasti olla ruut. Numbritega 1 ja 2 aga tähistame lisaks veel need lahtrid 
kus samuti ei tohi olla ruutu (vt joonist). Seega ruuduke saab olla veel vaid 
mõnes tühjaks jäänud lahtris. Paneme tähele, et keskmine kaart on ainus, kus 
ruut on ülemises vasakpoolses lahtris. Selle all lahtris on täht z, mis aga ei saa 
olla kunagi ruut ega tärn vaid on kas ring või kolmnurk. Valikvastuses E on aga 
antud just selline kaart, kus vasakpoolse ruudu all on tärn. Seega sellist kaarti 
kindlasti kasutada ei saa. Kuna reeglite kohaselt on valikvastuste seas ainult üks 
õige, on ülesanne Känguru võistluse mõttes lahendatud. Täieliku lahenduse 
mõttes aga tuleks näidata, et valikvastustes A, B, C ja D antud kaardid ikka 
leiavad kasutust. Tähtede ja numbritega tähistatud ning tühjade lahtrite täitmine 
kujunditega ei ole üheselt määratud. Joonistel on ühel kujunditega täidetud 
ristkülikul kasutamist leidnud kaardid valikvastustest A ja C, teisel aga 
valikvastusest B. Usin lahendaja võib jätkata ja leida ka ristküliku, kus 
kasutatakse valikvastuses D antud kaarti.  
 

 
 

 


