
5. KLASS MATEMAATIKA Koostas: Kairi Karlson

1. Mari ja Pille tahtsid emale sünnipäevaks osta kingituse, mis maksis 26 eurot. Maril oli 46 eurot 
ja Pillel 17 eurot. Milliste avaldistega saad arvutada järelejäänud rahasumma? Märgi need 
plussmärgiga, ülejäänud miinusmärgiga.

 A. 46 + 17 - 26

 B. (46 – 26) + 17

 C. 46 – (26 – 17)

 D. 46 – (26 + 17)

 E. 46 – 26 + 17

 F. 46 – 26 – 17

2. Leia ülesanded, mille lahendamiseks on liiga vähe andmeid. Märgi need plussmärgiga, 
ülejäänud miinusmärgiga.

 A. Kadril on korvis palju punaseid ja rohelisi õunu. Ta korjas puu alt veel oma korvi 7
      punast ja 5 rohelist õuna. Mitu õuna on Kadri korvis?

 B. Esimesel päeval läbisid lapsed matkarajal 5 km, teisel päeval 2 km vähem. Mitu
      kilomeetrit läbisid lapsed kolmandal päeval?

 C. Triinul on 3 kleepsualbumit. Esimeses on tal 121 kleepsu, teises on tal 96 kleepsu ja
      kolmandas 48 kleepsu. Mitu kleepsu on Triinul kokku?

  D. Toomas luges ühe tunni jooksul enda majast mööduvaid autosid. Kokku möödus
      tema majast 29 punast ja 17 hõbedast autot. Mitu musta autot möödus tema majast?

 E. Lapsed korjasid väljast klassi kaunistamiseks puulehti. Tiina korjas 15 vahtralehte ja
     36 kollast lehte. Mitu kaselehte korjas Tiina?

 F. Laual on 23 mesikäpa ja 17 kasekese kommi. Lapsed sõid ära 7 mesikäpa ja 6
     kasekese kommi. Mitu kommi jäi alles

3. Millistes ülesannetes on vastuolu? Märgi need plussmärgiga, ülejäänud miinusmärgiga.

 A. Laual on 15 õuna. Pirne on 3 korda õuntest vähem ehk laual on 5 pirni.

 B. Klassis on 8 tüdrukut ja 7 poissi. 9 läheb nendest teatrisse, aga ülejäänud peavad
      kooli minema.

C. Teele elab koolist 13 km kaugusel. Ema käib töö asub koolist 6 km võrra kaugemal  
     kui Teele koolitee ehk ema elab oma tööst 7 km kaugusel.   

D. Mikul on kogutud raha 7 eurot. Mardil on kogutud 8 eurot rohkem. Kokku on neil  
     kogutud 15 eurot.

E. Edgar lahendas kodused ülesanded ära 2 tunniga. Siim lahendas ülesanded ära aga
    pool tundi aeglasemalt ehk 1 tunni ja 30 minutiga.

F. Ühes klassis on 4 korda rohkem poisse kui teises. Kokku on kahe klassi peale 20
    poissi.



4. Ühes kommipakis on 30 kommi, teises 3 korda vähem. Mõlemas pakis oli sama kommisort. 
Kommipakis olevad kommid jaotati laste vahel ilusti ära. Iga laps sai kokku 5 kommi. Mida saad
arvutada järgmiste avaldistega?
Leia antud valikute seast õige vastus ja kirjuta iga avaldise ette vastav täht.

30 :3 1 ....... A. Mitmele lapsele jagus komme esimesest pakist?

30 :5 2 ....... B. Mitmele lapsele jagus komme teisest pakist?

30+30 :3
3

....... C. Mitu last oli kokku?

(30+30 :3):5
4

....... D. Mitu kommi oli kokku?

30 :3:5
5

....... E. Mitu kommi oli teises pakis?

30 :5+(30 :3):5
6

....... F. Mitu kommi oli esimeses pakis?

G. See avaldis ei oma mõtet antud ülesande puhul.




