
MATEMAATIKAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOOR 
 

6. klass 
5. mai 2021 

 
I osa:  Lahendamiseks on aega 40 minutit. 

Sellele lehele kirjuta ainult vastused.  
Lahendamiseks kasuta lisapaberit.   
Arvuti kasutamine ei ole lubatud. 
Iga ülesande õige vastus annab 2 punkti. 

 

1.  Arvuta: 1 1
0,5 0,4

2 4
     ………….. 

 
2. Ühesugustele kujunditele vastavad ühesugused 
arvud. Mitme võrra on ruudule vastav arv suurem 
kolmnurgale vastavast arvust? 
 
Vastus:  ………….. 
 

3. On neli joonisel antud kaarti. Mitu erinevat 
neljakohalist ja arvust 2021 väiksemat arvu on 
nendega võimalik moodustada? 

 
Vastus:  ………….. 
 
4. Arv 3 asub arvteljel arvude 1 ja 5 vahele 
jääva lõigu keskpunktis. Arv 21 on 
naturaalarvude A ja B (A < B) vahelise lõigu 
keskpunktis. Kummaski arvus A ja B ei ole 
numbrit 2 ja arvu B väärtus on vähim võimalikest. Leia arv B. 
 
Vastus:  ………….. 
 
5. Reas on 60 kõnniteeplaati. Esimene ja teine plaat on valged, kolmas 
hall, siis jälle kaks valget ja üks hall jne. Ants kõndis ühtlase sammuga 
üle terve selle rea (vt. joonist). Kui palju oli selles halle plaate, kus oli 
kaks jalajälge? 

...

 
 
Vastus:  ………….. 

6. Arve kirjutati ruudustiku lahtritesse joonisel 
näidatud seaduspärasuse järgi. Liida kokku kõik 
need arvud, mis on sel juhul arvuga 100 ühist 
külge omavates lahtrites. Vastuseks kirjuta 
saadud summa. 

 
Vastus:  ………….. 
 

7. Sirge BK poolitab ruudu ABCD nurga. Sirge MN 
poolitab nurga ADK. Leia nurga CDN suurus. 

 
Vastus: ………….. 
 
 
8. Ruudu neljast küljest valiti kolm ning neile märgiti 
kokku 10 punkti nii, et need jaotasid iga valitud külje 
kolmeks võrdseks osaks. Mitu punkti oleks vaja panna 
uue ruudu kolmele küljele kokku, et need jaotaksid iga 
valitud külje kaheksaks võrdseks osaks?  
 
Vastus:  ………….. 
 
9. Kujundi ABCDEF saamiseks asetati kaks ühesuurust 
ruutu üksteise peale nii, et kummagi üks tipp asus teise 
ruudu diagonaalide lõikepunktis. Seejärel tõmmati 
lõigud BC ja EF. Leia kujundi ABCDEF pindala, kui 
ristküliku BCEF pindala on 12 cm2. 
 
Vastus: ………….. 
 
10. Ruudustiku igasse ruutu kirjutatakse üks 
arvudest 1, 2, 3 ja 4. Kummagi ruudu mõõtmetega 
4 × 4 on igas reas, igas veerus ning mõlemal 
diagonaalil on kõik neli arvu erinevad. Leia ruutudes 
A, B ja C olevate arvude summa. 
 
Vastus:  ……………… 
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6. klass 
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II osa: Lahendamiseks on aega 2 tundi. 
Selgita ja põhjenda iga ülesande lahendust kirjalikult ning kirjuta ka 
vastus.  
Iga ülesande õige ja piisavalt põhjendatud lahendus annab 5 punkti. 
Arvuti kasutamine ei ole lubatud. 

 
1. Kalle joonistas kolmnurga ümbermõõduga 14 cm. Selle kolmnurga lühim 
külg oli neli korda väiksem kolmnurga ümbermõõdust. Siis joonistas ta 
ristküliku, mille külgede pikkusteks olid kolmnurga kahe pikema külje 
pikkused. Lõpuks joonistas ta veel ka ruudu, mille ümbermõõt oli võrdne 
joonistatud ristküliku omaga. Leia joonistatud ruudu külje pikkus. 
 
2.  Kuuekohalises arvus kõik numbrid on erinevad ja selle kolm esimest 
numbrit vasakult paremale on 456. Teada on, et see arv jagub arvudega 4, 5 
ja 6. Leia selle kuuekohalise arvu suurim võimalik 
väärtus.  
 
3. Kolm ristkülikut paiknevad joonisel näidatult. 
Teada on neist kahe pindalad ning veel kolme 
märgitud lõigu pikkused. Leia tumedamaks 
värvitud ristküliku pindala. 
 
4. Igas ümbrikus on üks kaart. Ühes ümbrikus on 
ruudukujuline kaart mõõtmetega 10 cm x 10 cm, kolmes ümbrikus on 
ristkülikukujuline kaart mõõtmetega 5 cm x 10 cm ja seitsmes ümbrikus on 
ristkülikukujuline kaart mõõtmetega 5 cm x 15 cm. Miia tahab võtta mõned 
ümbrikud neisse vaatamata nii, et ta saaks kindel olla, et neist ümbrikutest 
välja tulevatest kaartidest saab kindlasti neid üksteise kõrvale ladudes 
moodustada ruudu mõõtmetega 15 cm x 15 cm. Leia vähim arv ümbrikuid, 
mis tal tuleb selleks võtta.  
 
5. Sõnas MATEMAATIKA tuleb tähed asendada numbritega 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 
nii, et erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ja ühesugustele 
ühesugused. Kahest kõrvutiolevast numbrist moodustuvatest kõikvõimalikest 
kahekohalistest arvudest kuus peavad olema paaritud. Neljast kõrvutiolevast 
numbrist moodustuvatest kõikvõimalikest neljakohalistest arvudest neljal peab 
tuhandeliste number olema paarisarvuline. Summa MA + TE + MAA + TI + KA 
peab olema paaritu arv. Leia vähim võimalik arv, mis saab vastata sõnale 
MATEMAATIKA. 
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