1. Peastarvutamine
1) (6 ∙ 23 – 28) : 0,5 = 220
3
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  2  0,25 = 3
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2) 

3) 24 : 0,8 – 19,5 = 0,5
4) (12012 : 12 + 99) : 11 = 100
5) (60 - 0,85) : 15 +

1
= 0,11
10

6) 1,101 ∙ 0,2 + 0,08 = 0,3002
7) (1500 – 801) : 3 ∙ 5 = 1165
8) 0,2 ∙ 0,2 – (–4,06) – 5 = –0,9
9) (700 : 25 ∙ 10 – 210) : 2 = 35
10) (7 ∙ 0,35 + 0,25 – 2,7) ∙ 8 = 0

JAH-EI vastustega küsimused iga õige 0,5 punkti
2
1) Kui kella tunni osuti on läbinud
numbrilaual olevate arvude 4 ja 5
5
vahest, kas siis on õige, et kell on 4.24 või siis 16.24?
JAH
2) Kas on õige, et inimese sõrmede arv on 500% võrra suurem tema
käte arvust?
EI
3) Kui arv N jagub arvuga 3, kas siis on õige, et suuruselt ülejärgmine
arv, mis jagub arvuga 3 on arv N+6?
JAH
4) Kas on õige, et kui jagada ringi pindala selle ringi diameetriga, siis
kõikide ringide korral saame ühe ja sama tulemuse ?
EI
5) Kui C ∙ A = C, kas siis on õige, et arvule A vastab kindlasti arv 1?
EI
3
6) Kui nurk A moodustab
täisnurgast, kas siis on õige, et see nurk A
4
3
moodustab
sirgnurgast?
8
JAH
7) Kas on õige, et kui korrutada paaritud arvust alustades arvust 1 ja
lõpetades arvuga 99, siis saadud korrutise üheliste number on 9?
EI
8) Kas on õige, et arv 112 on vähim selline kolmekohaline arv, mille
kõik numbrid on nullist erinevad ja mille esimene number ei ole
kordarv, mille teine number ei ole algarv ja viimane number on algarv?
JAH
9) Kas on õige, et pöördarvude absoluutväärtused on võrdsed?
EI
10) Nurgas märgiti üks punkt. Selgus, et see asus mõlemast haarast
ühel ja samal kaugusel. Kas on õige, et see punkt asus selle nurga
poolitajal?
JAH

1 ……2 punkti ……………….
Murdjoone ABCD pikkus on 22 cm.
Kolmnurga ABD ümbermõõt on 23,75 cm.
Mitme sentimeetri võrra on lõik AD pikem kui lõik CD?
D
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Vastus: …1,75 cm……..

2. ....... 2 punkti ...............
Kingasuuruste tähistamiseks on kasutusel erinevaid
süsteeme. Prantsuse süsteemi järgi vastab kinganumbri
1 ühikule

2
cm.
3

Ameerika süsteemi järgi on kinganumbriks prantsuse
süsteemi järgi saadud kinganumbrist 33 võrra väiksem arv.
Artur ostis endale kingad ameerika süsteemi järgi numbriga
11.
Mitu täissentimeetrit on Arturi jalalaba pikkus?
Vastus: 29

3. .............. 2 punkti .(2 õiget 1punkt)........................

4. ................... 2 punkti ...............

Neljast mudilasest igaüks oskab kirjutada kahte tähte:
Anne oskab tähti Õ ja L
Elle oskab tähti K ja Õ
Pärt oskab tähti K ja R
Mart oskab tähti L ja R.
Neljapeale kokku kirjutasid nad sõna KRÕLL.
Seejuures keegi neist ei kirjutanud kahte kõrvutiolevat
tähte ega kahte tähte, millede vahel on täpselt üks täht.
Kes kirjutasid tähed K , R ja Õ?
Vastus: K - …Pärt………
R - …Mart……
Õ - …Elle………

Maidul on üks vana seieritega kell. Seda kella ei saa üles
keerata, kui vähemalt üks osutitest on kas 3 ja 4 vahel või 8
ja 9 vahel. Mitu tundi ja mitu minutit on kellaaegade 00:00 ja
24:00 vahel, millal saab seda kella üles keerata?

5. ...................... 2 punkti ...................................

6. ................... 2 punkti....................

Vastus: 16 tundi 40 minutit

Ühel päeval istutati tee äärde ühte ritta teatud arv puid.
Järgmisel päeval istutati sinna iga kahe puu vahele veel
üks puu. Teatud arvul järgnevatel päevadel toimiti
samamoodi, st. iga kahe puu vahele istutati sel päeval
veel üks puu. Kokku istutati 41 puud.
Leia suurim võimalik päevade arv, mille jooksul kõik need
puud istutati.

Kui kirjutada kõik naturaalarvud 1 kuni 10, siis kõigi kirjutatud
numbrite summa on 46.
Leia kõigi kirjutatud numbrite summa kui kirjutada kõik
naturaalarvud 1 kuni 40.
Vastus: 244

Vastus: 4

7. ...................... 2 punkti ............................

Lipp koosneb 5 ribast ja kõik ribad on sama laiad. Lipu
pindala on 3 m2. Leia tumedaks värvitud osa pindala.

8. ..................... 2 punkti ...................
Ühes reas oli 10 ostukäru ja teises 20 ostukäru. Kõik ridades
olevad kärud olid ühesugused ja paigutatud joonisel
näidatud viisil ning seejuures lükatud üksteise sisse täpselt
nii palju kui võimalik.
Esimese rea pikkus oli 290 cm ja teise rea pikkus 490 cm.
Leia ühe käru pikkus.

Vastus: 0,75 m2

Vastus: …110 cm…………

9. ............... 2 punkti ....................

10. ................... 2 punkti ................

Erinevatele kujunditele vastavad erinevad arvud. Leia
need arvud, kui on teada, et kehtivad kolm järgmist
võrdust.
= 40
+
+

Mitu erinevat võimalust on liikumiseks viisnurga tipust A
tippu E, kui liikuda saab vaid mööda antud sirglõike ning
pöörata saab vaid viisnurga tippudes ning igal võimalusel
tuleb läbida kõiki viisnurga tippe täpselt ühe korra.
D

+

+

= 35

+

+

= 37

Vastus:

= …15…..

C

E

= …10…

= …12…

L1. 7-8. õiget 3 p, 5-6õiget 2p, 3-4 õiget 1p

A

B

Vastus: …6………

Vastus:

Ruut on 4 lõiguga jaotatud 7 osaks nii, et jaotuslõikude
otspunktideks on kas ruudu tipud või külje keskpunktid.
Värvida kaks kujundit, mis on pindalalt võrdsed.
Üks kujund võib koosneda kuni 2 osast ja tekkinud
kujunditel ei tohi olla ühist osa. Kui värvitavatel kujunditel
on ühine serv, siis see serv tuleb tugevalt üle tõmmata.
Leia erinevaid võimalusi värvimiseks.

L2. 6-8 õiget 3p, 4-5 õiget 2p, 2-3 õiget 1p…

Vastus:
Näited võimalikest skeemidest.

Ruudukujulisel parklal mõõtmetega 7  7 ruutu on üks värav. Igale

ruudule võib parkida auto ja auto vajab sõitmiseks teed
laiusega 1 ruut.
Antsule anti ülesandeks paigutada sellesse parkalasse
võimalikult palju autosid nii, et iga auto saab sõltumata
teistest autodest väravast välja sõita ning et kui kasvõi üks
auto lisada, siis leidub auto, mis ei saa teistest sõltumata
välja sõita.
v ä ra v
Antsul õnnestus parklasse paigutada 24 autot.

v ä ra v

2 5 a u to t
v ä ra v

v ä ra v

2 5 a u to t
v ä ra v

v ä ra v

2 6 a u to t
v ä ra v

v ä ra v

2 6 a u to t
v ä ra v

Leia 2 erinevat võimalust 25, 26, 27 ja 28 auto
parkimiseks neil tingimustel sellesse parklasse.
Võimalused loetakse erinevateks, kui vähemalt 4
parkimiskohta on sellist, mis ühel juhul on täidetud ja
teisel mitte.

. ...2 4 .... a u to t

2 7 a u to t

Vastus:
L3. 7 ja enam õiget 3p, 5-6 õiget 2p, 3-4 õiget 1p.
Kuubi vastastahkudele joonistati kolmnurk ja ring.
Leia erinevaid võimalusi selle kuubi pinnalaotuse
joonistamiseks nii, et antud ruudustiku üks ruut oleks
kuubi üheks tahuks.

L4. 12-14 õiget 3 punkti, 9-11 õiget 2 punkti, 5-8 õiget

Vastus:

2 7 a u to t

2 8 a u to t

2 8 a u to t

1 punkt

Sõnas APRILL asenda erinevad tähed
numbritega nii, et
Kahekohaline arv AP jaguks arvuga 9
Kolmekohaline arv APR jaguks arvuga 9
Kahekohaline arv RI jaguks arvuga 12
Kahekohaline arv IL jaguks arvuga 4
Kolmekohaline arv ILL jaguks arvuga 4.
Leia erinevaid võimalusi.

erinevate

189600, 189644
819600, 819644
279600, 279644, 279688
729600, 729644, 729688
459600, 459688
549600, 549688

L5. 6-7 õiget 3p, 4-5 õiget 2p, vähemalt 3 õiget 1p

Vastus:

Leia kolmekohalised arvud, mille numbrite korrutis on 24
ja mille kümneliste number on suurem sajaliste ja üheliste
omast.

243, 342, 262, 164, 461, 183, 381

