
NUPUTAMISÜLESANDED 

 
1. Väike väesalk jõudis jõeni, mis tuli tingimata ületada. Sild oli lagunenud ning jõgi oli 

sügav. Mida teha? Järsku märkas ohvitser kalda läheduses kahte paadis vallatlevat 

poisikest. Paat oli aga nii väike, et ta suutis korraga kanda ainult ühte sõdurit või kahte 

poisikest, mitte rohkem! Kuid ometi pääsesid kõik sõdurid üle just selle paadi abil. 

Kuidas?  

Lahendage see ülesanne peast või praktiliselt, kasutades abivahenditeks tuletikke, 

kabenuppe või midagi muud taolist ja liigutades neid mööda lauda üle kujuteldava jõe. 

2. Nooremal vennal kulub koolitulekuks aega 16 minutit, vanem vend tuleb sama maa 10 

minutiga. Kui kiiresti jõuavad vennad kooli koos tulles? 

3. Kaks ema ja kaks tütart ostsid poest 3 jäätist nii, et igaüks sai ühe jäätise. Kuidas on 

see võimalik? 

4. Pane lapsed pikkuse järgi ritta, alusta kõige pikemast. Karl-Martin näeb alati üle teiste. 

Lennarti ja Kätrini vahel peab olema üks laps.  Berit on Lennartist lühem. Kaarel ja 

Kätrin on kõrvuti. Kaarel on Beritist pikem. 

5. Artur ja Gregor läksid kooli. Teel kohtasid nad 7 poissi ja 3 tüdrukut. Mitu poissi läks 

kooli? 

6. Millised numbrid on siin peidus? 

ELIN 

ISIV 

UKUS 

ESTIES 

SITEES 

MOLK 

SAKK 

KÜS 

7. Kolm sõpra läksid koos koolist koju. Igaüks üksi läks koju tavaliselt 15 minutiga. Kui 

palju kulus neil aega koos minnes? 

8. Kumb on raskem, kas kilogramm rauda või kilogramm udusulgi? 

9. Ühes peres on 3 venda. Neil igaühel on üks õde. Mitu last on selles perekonnas? 

10. Hanerivis lendas üks hani ees ja kaks järel, üks järel ja kaks ees, üks kahe vahel ja 

kolm reas. Mitu hane lendas rivis? 

11. Mitu korda saab hammustada ühest suurest tervest õunast? 



12. Kaks poissi leidsid metsast kolm kivipuravikku. Mitu puravikku oleks leidnud neli 

poissi? 

13. Kolm hobust saani ees läbisid 30 km. Mitu kilomeetrit läbis üks hobune? 

14. Millal liigub jalgratas sama kiiresti kui lennuk? 

15. Kuidas on võimalik kustutada viis tähte kaheksatähelisest arvsõnast nii, et järele jääb 

üks? 

16. Priidul on kolm autot vähem kui Tiidul. Mitu autot oleks Priidul vaja, et tal oleks kaks 

autot rohkem kui Tiidul? 

17. Kaks isa ja kaks poega ostsid kolm jalgratast nii, et igaüks sai ühe jalgratta. Kuidas oli 

see võimalik? 

18. Leia suurima kahekohalise ja suurima ühekohalise arvu vahe! 

19. Kalle ütles, et tema isa vanus aastates on 30 võrra suurem suurimast ühekohalisest 

arvust. Kui vana on isa? 

20. Redelil on 19 pulka. Mitmendal pulgal peab seisma, et olla täpselt redeli keskel? 

21. Milline arv on võrdne kõigi temale eelnevate arvude summaga? 

22. Üks muna keeb 6 minutit. Kui kaua on vaja keeta 3 muna? 

23. Annil ja Luisel on ühepalju komme. Anni annab ühe kommi Luisele. Mitu kommi on 

nüüd Annil vähem kui Luisel? 

24. Joonas ja Kätrin jõudsid järele Paulile, kes läks ka kooli. Neile tuli vastu 4 tüdrukut. 

Mitu last läks kooli? 

25. Kellyl oli 8 pähklit. Ta leidis veel 7 pählit, aga vahepeal oli ta ära söönud 5 pähklit. 

Mitu päklit on nüüd Kellyl? 

26. Mart läks Kuressaarest Kuivastusse 1 tunni ja 40 minutiga, tagasi tuli ta aga 100 

minutiga. Miks tuli ta tagasi kauem? 

27. Gregor lahendas 5 ülesannet 60 minutiga, Tormil kulus samade ülesannete peale 1 

tund. Kumb arvutas kiiremini? 

28. Kuidas on võimalik 5 õuna jagada 5 lapse vahel nii, et korvi jääks veel üks õun? 

29. Ema tõi kolm jäätist. Kristel ja Laura jaotasid need võrdselt nii, et ühtegi jäätist ei 

tulnud pooleks teha. Kuidas nad seda tegid? 

30. Kumb on suurem, kas kõigi 1 ja 10 vahel asuvate paarisarvude või paaritute arvude 

summa? 

31. Kümme last mängivad käest kinni hoides ringmängu. Arturi ja Eliisa vahel on ühel 

pool kolm last. Mitu last on nende vahel teisel pool? 



32. Isa, ema, Hedvig ja Kaisa matkasid suvel. Nad jõudsid jõe äärde, kus puudus sild. 

Kaldalt leidsid nad paadi, mis kandis ainult ema või isa üksinda, või siis kahte last 

korraga. Kuidas pääsesid nad üle jõe? 

33. Merilil oli eile sünnipäev. Homme on neljapäev. Mis päeval oli Merilil sünnipäev? 

34. Sa osaled jooksuvõistlusel ja möödud jooksjast, kes on teisel kohal. Mitmendal kohal 

sa nüüd oled? 

35. Mari ja Anni on õed. Mari ütles, et tal on 4 venda ja Anni ütles, et tal on samuti neli 

venda. Mitu last on selles peres? 

36. Toas põleb 7 küünalt. Neist kaks kustutatakse ära. Mitu küünalt jääb järele? 

37. Orav kogus talvevarudeks 46 pähklit. Tammetõrusid kogus ta nii palju, et kui ta 

pähklid ja tõrud kokku luges, jäi 100-st 7 puudu. Mitu tõru tal oli? 

38. Klassis iol kokku 24 õpilast. Tüdrukuid oli 5 võrra rohkem kui poisse. Mitu poissi oli 

klassis? Mitu tüdrukut oli klassis? 

39. Kelly, Anni ja Lennart korjasid seeni. Kelly leidis 25 seent ja Anni 7 seent rohkem. 

Lennart puistas oma seened lugemata juurde. Kellel oli kõige rohkem seeni, kui kokku 

oli neid 93? 

40. Mööda teed läksi suur eestlane ja väike eestlane. Suur eestlane oli väikese eestlase isa, 

aga väike eestlane ei olnud suure eestlase poeg. Kuidas oli see võimalik? 

41. Artur on lühem kui Kaarel, aga Rene ei ole pikem kui Artur. Kes poistest on kõige 

lühem, kui kõik poisid on erineva pikkusega? 

42. Aia ehitamisel pannakse iga 3 meetri järel post. Mitu posti on vaja, kui aia pikkus on 9 

meetrit? 

43. Joonasel on 7 küülikut. Osa neist on mustad, osa valged. Mitu musta  ja mitu valget 

küülikut võib Joonasel olla? 

44. Üks kukk äratab oma lauluga 10 magajat. Mitu kukke on vaja 20 magaja äratamiseks? 

45. Päkapikkudel algas võimlemistund. Kui Ville seisab rivis, siis on temast paremal 13 

päkapikku, vasakul aga 4 võrra vähem. Mitu päkapikku on üldse rivis? 


