Arvamise ja rehkendamise raamat 1878
Üks innimenne ellas omma lapse pölwes ja pölloharrimise ammetis 32 aastat ja 128 päwa. Nende
päwade peäle sai temma wäe-tenistuse alla ja tenis Kronut 25 aastat ja 128 päwa ausal wisil. Siis
anti temmale lubba koio minna ja omma pead toita. Seski pölwes ellas temma weel 17 aastat ja 30
päwa, ja surri siis ärra. Mitto aastat ja päwa on se auulik mees siin ilmas ellanud?
VÄGA HEA! Tönnise Mihkel Linnard surri omma naesega ärra, lapsed ollid alles wäetiwad; siis
müdi kohto polest keik, mis järrele jänud, ärra, ja pandi rahha walla laekassa waeste Iaste
warranduseks. 4 hoost müdi ärra ja kaks noort maksid hinna polest 86 rubl. 88 kopp., agga kaks
wanna 52 rubl. 45 kopp.; 2 härja eest said 38 rubl. 25 kopp.; 3 lehma maksid 31 rubl. 36 kopp.; 10
lamba eest said 15 rubl. 36 kopp. Kui paljo rahha on siis Iaste pärrandusseks tallele pantud?
Perno linna lihhonik müüs laewade peäle 6 suurt härga ärra, essimenne härg kalus 9 puda 38
naela; teine 10 puda 25 naela, kolmas 10 puda 10 naela, neljas 9 puda 35 naela, wies 11 puda 20
naela, kues 11 puda 59 naela. Kui paljo lihha müüs lihhonik laewa-meestele ärra?
Tarto linnast Jõwwi jama on 6 jama-wahhet. Essimesse jama-wahhe pitkust on Tartust hakkata 23
wersta, teise wahhet 23 wersta, kolmanda wahhet 26 wersta, neljanda wahhet 14 wersta, wienda
wahhet 26, kuenda wahhet 21 wersta. Mitto wersta on siis Tartust Jõwwi-jama?
Wiis tallomeest müsid omma linna koormad Walga kaupmehhele ärra. Essimene koorm kalus 9 puda
35 naela, teine koorm 10 puda 30 naela, kolmas koorm 11 puda, neljas ja wies koorm 22 puda 20
naela. Kui paljo neid linno ülleültse on?
Üks Tarto kaupmees sai Räppinast pabberi weski peält 4 koormat kirjotamisse pabberid. Essimesse
ja teise koorma peäl olli 72 palli 8 risi ja 19 ramatut, kolmandama koorma peäl olli 37 palli 9 risi 18
ramatut, neljanda koorma peäl olli 38 palli 2 risi 5 ramatut. Kui paljo sai se kaupmees pabberit?
Essimenne mees, kes Liwlandi-male tulli pühha risti öppetusi kulutama, olli üks wagga munk,
nimmega Weinart, kes essimesseks piiskopiks siin maal sai. Temma tulli 1158mal aastal Liwlandi
ma raiade peale. Kui paljo on nüüd aega sest aiast meie aiani (1851) möda-läinud?
Sakarias Husse oli essimenne meie ussu öppetaja Tallinas, kes 1517mal aastal Olewesti kirriko
peäle sai. Kui paljo aega on sest sadik meie aiani (1851) möda-läinud?
Kui wannaks sai se mees, kes 1769 aastal sel 24dal Märtsil sündis ja 1827 aastal sel 8dal Augustil
surri?
Üks mees läks 5dal Märtsll 1817 öhtul kel 5 ja 30 minutit reisi peäle, ja tulli koddo 2dal Märtsil 1819
hommikul kella ½ 10ne aego; kui kaua olli temma koddust ärra?
Millal sündis se lats, kes 3dal Nowembril 1827 aastal 10 aastad 7 kuud wannaks sai
Kui 3 kuud ja 7 päwa aega antakse soldanile, kedda 17dal Tezembril 1864 koddo lasti, mil päwal
piddi temma taggasi tullema?
Kui paljo rahha pean minnna 7 hanni eest andma, kui igga hanni turrul 2/5 rubla hõbbe rahha
maksab?
Kui paljo rahha kullutab jodik aasta aegus wina pärrast, kui temma igga näddalas 2/5 rubla hõbbedat
wina peäle panneb?
Ühe kaupmehe keldris oli kallist wina 452 puddelit, ja maksis igga puddel 55 3/4 kopp.; mitto rubla
teeb se wälja?
Üks tenija innimenne olli omma perremehega sedda kontrahti teinud, et igga päwa peält, mis temma
leiwas eddasi lähhäb, 27 1/2 kopp. palka saab. Paljo saab se innimenne aastas rahha?
Perrenaene ostis 85 9/10 naela küünla raswa ja arwas iggast naelast 6 künalt sawad; kui paljo sai
temma küünlid keigest ostetud raswast?
Kolme santidele antakse maggasinist 2/3 setweriko rukkid, et neile sedda jaggada; kui suur saab siis
iggaühhe jaggo ollema?
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Jodik raiskab 3 ½ päwas 9/10 rubl.; kui paljo kannab temma siis iggal päwal körtsi
Päwiline sai näddala otsas 5/6 rubl. palgaks; päwa jauks olli temmale 1/6 rubl. lubbatud; mitto päwa
on temma siis tööd teinud?
Perrenaene annab lehmadele igga päwaks 3/64 setwerti kartohwlid; kui temmal nüüd selle tarwis
63/64 setwerti kartohwlid on; mitto päwa wöib temma siis sedda anda?
17/20 rubl. peab santidele jautama ja iggaüks 1/20 rubl. sama; mitto santidele woib siis sest rahhast
anda?
Kui paljo soldatid wöib körtsnik 39/40 puda lihhaga söta, kui temma iggaühhele 1/40 puda lihha
annab
Perrenaene sadab 1/5 puda leiba leikajattele päwa jauks wäljale, nenda et igga leikaja 1/20 puda
leiba saab; kui paljo leikajad ollid wäljal?
Tüdrukud ollid nelja näddala ½ puda willo kedranud; igga tüdruk olli 1/10 puda kedranud; kui paljo
tüdrukud ollid selle kedramisse tö kallal olnud?
Perremees annab sullasele, kes wori peäle lähhäb, ¼ setwerti kaero ja 1/6 setwerti jahho kasa, et
temma 10 päwa sellega peab läbbi sama. Kui paljo woib sullane iggal päwal te peäl hobbosele kaero
ja jahho etteanda?
Ühhest kirriko waeste laekast loeti 99/100 rubla wälja ja jaggati 5e waesele. Kui paljo sai iggaüks, ja
kui paljo koppikat peaks se kül ollema?
Perremees Rein Silber Iähhäb Riga sola toma, ja wöttab 2 puda linno kasa. Puda eest saab temma
4 1/2 rubl. Sola puud maksab Rias 2/3 rubl. Kui paljo sola saab temma omma linna-rahha eest?
Üks heina kuhhi on nenda suur, et 7 hobbost 16 päwa temmaga sawad ülles petud; mitto päwa
ullatab sesamma kuhhi 22 hobbosele?
Saksa mantli tarwis lähhäb 9 künart kallewit, mis 2 ½ künart lai on. Mitto künart on mantli tarwis waja
osta teisest kallewist, mis 3 künart lai on?
Üks mees annab 1200 rubl. 8 ku peäle intressi peäle wälja. Teine annab agga 900 rubl. intressi
peäle wälja. Mitto kuud peab teise mehhe rahha laenuks seisma, et temma nisamma paljo intressid
saaks kui essimenne?
600 soldatid peawad linna ümber walli teggema, ja woiwad 24 näddala ja 3 päwaga se töga walmis
sada. Agga kunningas tahtis, et tö piddi lühhema aiaga sama tehtud; sepärrast pandi 3 näddala ja 4
päwa järrel weel 150 mest ja jälle 3 näddala 5 päwa järrel weel 405 meest sesamma tö jure. Kui paljo
aega lähhäb siis üllepea se tö peale?
Wiie liikme ja seitsme liikme arwamine
25 krawi-leikajat on 36 näddalat tööd teinud ja ühhe kaewanduse walmis teinud, mis 48 sülda pitk,
24 sülda lai, 1 9/16 sülda süggaw on; kui paljo aega peawad 40 krawi-leikajad tööd teggema ühhe
kaewanduse jures, mis 80 sülda pitkaks, 20 sülda laiaks ja 2 sülda süggawaks peab sama?
3 kirjotajat kirjotawad 5 päwaga 82 ½ poognat; mitto poognat kirjotawad 12 kirjotajat 8 näddala 2 ½
päwaga.
Ramatotrükkia tahhab wanna ramatut, mis 36 poognat peab, ümbertrükkida ja wöttab selle tö tarwis
wähhemad pohkstawit. Wannas trükkis olld igga lehe külle peäl 30 ridda ja igga rea peäl 40
pohkstawit; ues trükkis saab igga lehhe külle peäl 36 ridda ja igga rea peäle 50 pohkstawit. Mitto
poognat saab uus ramat piddama?
Worimees teeb 3 wori. Essimesses woris weab temma 10 puda 40 wersta. Teises woris 15 puda 100
wersta, kolmandamas woris 24 puda 80 wersta. Keige se tö eest saab temma 65 rubl.; kui paljo
rahha on temma igga ühhe woriga issepäinis teninud?
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Nelli tallopoega weddawad kiwwi krono te peäle, ja sawad se tö eest ühtekokko 80 rubl. Tallopoeg A
on 6 päwa, B 7 päwa, D 8 päwa ja E 9 päwa weddanud. Kui paljo rahha saab iggaüks?
Kiwwi te peäl teggid tallopojad tööd makso eest. A wallast 30 meest 8 päwa, B wallast 40 meest 16
päwa, D wallast 50 meest 24 päwa. Keigile sai ühtekokku makstud 520 rubl.; kui paljo tulleb sest
rahast igga walla peäle?
Üks isa jättis surres omma kolme lastele 1445 rubl. pärranduseks, ja käskis sedda nenda jaggada, et
häddalinne poeg Mihkel piddi 3 ½ rubl. sama, kui tütar Maria 2 rubl. ja poeg Peeter 3 rubl. sai. Kui
keik pärrandus sedda wisi saab nende kolme kätte jaetud, kui paljo saab iggaüks?
Kolm kaupmeest sadawad ühhe laewaga wilja ülle merre. A panneb 5000 wakka, B 4000 wakka, D
2250 wakka laewa. Tolli rahha, laewameeste palk ja mu kullu, mis neil seäl jures on, teeb üllepea ni
paljo kui 1531 ¼ rubl. Kui paljo peab iggaüks kaupmees maksma, et se kullurahha täis saaks?
Kallas ülesannetekogu teine anne 1875
Kuus pesijat pesiwad 6-dal Mai kuu päewal Lehmissilla jões ära: 198 emalammast, 9 oinast, 50 jäära
ning 124 talle; mitu lammast nad seega puhtaks pesiwad?
Õllepruul Kali ostis Jaagu Jaani käest 2 kotitäit humalaid, tõine kotitäis kaalus 586, tõine 493 naela;
mitu naela humalaid Kali seega ostis?
Tinakuul, mis (kiriku) torni otsast maha kukub, kukub esimeses silmapilgus (- sekundis) 15 jalga maa
poole, tõises 30 jalga enam, kolmandas jälle 30 jalga enam kud tõises, neljandas 30 jalga enam kud
kolmandas ning wiiendas 30 jalga enam kud neljandas silmapilgus; a) mitu jalga jookseb seega
tinakuul esimeses? 2-ses? 3-das? 4-das? 5-das silmapilgus maa poole? b) mitu jalga jookseb see
tinakuul üleüldse 5-silmapilguga läbi? d) kui pitk see kiriku torn on, kust otsast kuul 5-e silmapilguga
maha kukub?
Peeter Heele, Nürnbergi linna kodanik, tegi aastal 1500 esimese taskukella, 30 aastat pärast seda
mõtles sakslane Jürgen woki wälja; mil aastal see oli? 13 aastat pärast seda tehti Inglismaal
esimesed nööpnõelad; mil aastal seega?
Reinu Aadul on 4 mesipuud wähem kud Peetri Mardil, kellel neid 20 on; Kuumi Kaarlil on neid 5 kord
nii palju nagu Mardil, aga Laratsi Kustal on 5 puud wähem kud Kaarli puude wiiendik; a) kui palju on
igaühel? b) kui palju on kõikidel kokku?
Lihunik Tapper ostis 30 rubla eest härja, nuumamine tuli tõist nii palju maksma. Härja naha eest sai
ta 6 rbl. hinda, 40 naela raswa müüs ta á10 kop. ära, soolte eest wõttis ta 1 rbl. ning oma töö palgaks
arwas ta 5 rbl. Nüüd jäi weel 11 puuda liha müüa. Kui kallilt peab Tapper a) puuda, b) naela (härja)
liha ära müüma, et oma kätte saaks?
600 penikoormat pitk Amerika maa raudtee, mis Neijorgi linnast Kalifornia sadamasse wiib, sai 10-dal
Mail 1869 walmis. Tema kallal oliwad 3 aastat läbi iga päew töös olnud: 2000 kraawilõikajat, 1800
puuraiujat, 300 naelaseppa, 980 rööpepanijat; kui palju palka pidi selle raudtee ehitajate komitee
kõigile neile töömeestele ühe ainsa päewa eest wälja maksma, kui igamees paljalt rubla hõbeda
päewaga oleks teeninud?
Ühes wabrikus tehti: 63421, 7897, 18658, 36789, 70825, 87978, 98054, 9089 nööpnõela; kui palju
see on?
Wenelane Iwan müüs ära 3420 uguritsa (kurk), 78 u., 6530 u. 4218 ning 90 u. + 5 enam kud tuhat
ning 113 tükki á 1 kop. Kui palju raha ta sai?
Rooma linnas elab: 19 kardinali, püha isa ise, 27 piiskoppi, 1450 paatrit, 1352 munka, 1464 nunna,
331 seminaristi; mitu waimulikku inimest seega Rooma linnas elab?
Luhawere wald tahtis omale uue koolimaja ehitada. Arwati ära kuluwat: 200 rbl. koolimaja maa
ostmiseks, 930 rbl. ehitusmaterjali pääle, 180 rbl. ?wäupalka?, 318 rbl. puuseppadele,
müürseppadele 420 rbl., lukuseppadele ning pottseppadele kokku 311 rbl., õpetusnõude ning muude
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asjade pääle 190 + 86 rbl.; mitme rublaga Luhawere wald seega omale uue koolimaja saab?
Pisikeste laste süda tuksub 149 korda minutis, täisealistel paljalt 60 korda; mitu tuksu wahet?
Suuretüki kuul lendab päikese päält maa pääle 25-e aastaga, aga päikese päält Juupitri pääle 130
aastaga, maa päält kuu pääle 23 päewaga; a) mitu aastat ta waremine maa pääle saab kud Jupitri
pääle? b) mitu aastat ning päewa ta ennemine maa päält kuu pääle kud maa päält päiksele jõuab?
Karwi kala pää sees on 4386 konti ehk roogu, inimesel on 251 konti; mitu konti on karwil pää sees jo
enam kud inimesel üleüldes ?
a) Aastal 1340 wõttis Berthold Schwarz püssirohu üles; mitme aasta eest see 1875 oli?
b) Aastal 1028 tehti Italia maal esimene klawer; mitme aasta eest see 1875 oli?
d) Aastal 1200 hakati paberit tegema; mitme aasta eest see tänawu (1875) oli?
e) Aastal 1436 hakati raamatuid trükkima; mitme aasta eest see 1875 oli?
g) Aastal 1517 hakati Eiropas tubakat suitsetama; mitu aastat sest tänawu (1875) möödas on?
Londonis on iga päew arwata 2 x 3000 + 1000 kerjajat uulitsa pääl wedelemas; mitu rubla peaks see
mees nädalas wälja andma, kes igale kerjajale kopika päewas tahaks kinkida?
Muki talu järge on 20 wakamaad põldu, iga wakamaa pääle pandi 25 koormat sõnikut á 30 puuda;
mitu puuda wäge põllule pääle pandi?
Kärner Niil maksis peremees Tähnile ajamaa eest aastas 45 rbl. ning korteri eest 35 rbl. renti. Täna
saab Niilil 25 aastat täis Tähni juures elada; mitu rubla on Tähn ta käest oma korteri ning aja eest siia
maani renti saanud?
Nõelasepp Wasar teeb päewas 4500 nõela; mitu nõela teeb ta seega poole aastaga, kui poole aasta
kohta 150 ööpäewa arwatakse?
Amerikas maksetakse igale mehele, kes hundi maha laseb, 25 rubla; kui palju teenis metsawaht
Domer see läbi, sest et ta aastal 1824 just 32 hunti maha laskis ?
Hesseni maal saadakse aastaga ligi 32 miljoni toopi wiina, Baieri maal aga poole enam; seega?
Üks tubaka taim kaswatab 40 tuhat seemnetera; mitu seemnetera kaswatawad seega 10 niisugust
taime 39-sast tuhandest terast enam?
Londonis põleb iga maja ees 2 lattunit (latern). Mitu lattunit seega 512 maja ees põlemas on, sest 17
neist ära lõhutud on?
Mitu sõrme on 612-nel inimesel, kui üks neist puulõhkumise kallal 2 sõrme otsast ära löönud?
Hollandi maal püüetakse aastaga 2 sada tuhat kehatäit heeringaid, iga keha sisse läheb 780 tükki;
mitu heeringat seega Hollandis aastaga püüetakse?
Täisealine inimene tõmbab 18 korda minutis hinge ja neelab igal korral 40 kanttolli õhku sisse; mitu
korda hingab ta seega tunnis ning kui palju wärsket õhku läheb talle tunnis waja ?
Dr. Wiedemann tegi Eesti keele sõnaraamatu kallal 10 aastat tööd. Mitu tundi tal ära kulus, kui ta
päewas läbistikku 8 tundi kirjutanud?
Metsa härra laseb nädalas 2 korda oma habeme ära ajada, maksab 5 kop. korra päält; kui palju ta
kahe aastaga sel kombel wälja annab?
Täisealisel inimesel on 24 naela werd, sest on 2 korda 3-mas jagu musta were soonte sees
jooksmas; mitu ??loodi seega?
Kaupmees Teder ostis 600 sigarit 15-ne rubla eest ning sai müües 3 rubla kahju; kui palju ta tüki
päält wõttis?
Hispanja maa Mallaga wiina mägedest saab miljoni 3 sadatuhat ankrut marjawiina (aastas); mitme
rubla eest seega, kui toop poole rubla maksab ning ankru sisse 30 toopi läheb?
Maakera telg on 1720 penikoormat pitk; mitu wersta on seega maakera pinnast tema keskpaika?
Päesukesed jõuawad üle wäga nobeste lennata. Türgi maa päälinnast Induse jõeni on just 600
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penikoormat, see tee lõpeb päesukese lennates 4-ja päewaga; kui palju wersta niisugune päesukene
päewaga ära lendab?
Sisikonna usside wasta anna lambale kaheksa päewa järjestikku á 4 loodi kanget äädikat 1-he loodi
soolaweega segatud sisse, siis peawad ussid kaduma. Mitu naela soola ning äädikat seega 8 lamba
tohterdarniseks sul ära kulub?
Weetõbe wastu segatakse 100-ja lamba kohta: koirohtu, raudreia rohtu, kommelid, põldumalaid,
kadaka marju, tamme tõrrusid, oa lehti ja kalmuse juuri igaühest 4 loodi; mitu naela seega iga lamba
kohta arwatakse?
Kaupmehel oli aamis 640 pudelit wiina á 75 kop. Ta laskis 180 pudelit wälja, aga kallas niisamma
palju á 60 kop. jälle juure. Kui kallilt pidi ta nüüd pudeli wiina ära müüma, sest et ta kõiges 123 rbl.
kasu wõtta tahab ?
Maakera telg on 1720 penikoormat pitk, et nüüd see pitkus päikese telje pitkuse 1/115 on, siis wõib
sest mõista, kui pitk päikese telg on.
Mihkel sai wilja eest 26 rbl. Sest rahast maksis ta oma weerandi aastased kroonu maksud ära, 19 rbl.
jäi weel üle; mitu rubla ta kroonule seega aastas maksab?
Sõaajal tuli linna korteri 3 korda nii palju jalamehi, kud hobuse mehi, üle selle weel 100 päälikut. Mitu
hobusemeest oli, sest et jalamehi ning päälikuid kokku 500 enam oli kud hobusemehi?
TäheIepanemise läbi on tääda, et kõige enam inimesi Paastu, Lõikuse ja Mihkli kuus sureb; kõige
wähem Küünla ja Jõulu kuus. 1000-de inimese hulgast suri talwel 250, kewadel 290, suwel 225 ning
sügisel 235. Kewadel sureb maal, suuris linnades talwel kõige enam. Kui palju suri siin antud arwude
järele talwel enam kud sügisel, - ning kewadel enam kud suwel?
Mesipuu sees elab kolme sugu mesilasi. 1 ema, ligi 60000 töötegijat, 1600 leske; mitu mesilast elab
seda mööda 150 mesipuu sees?
Weri jookseb päewaga 350 korda läbi ihu; mitu korda seega nädalaga?
Miljonist inimestest elawad 117656 in. 70 aastat wanaks, tõised surewad kõik enne seda; mitu enam
ära surewad kud elawad?
1537 inimese kohta arwatakse 1 kurt, mitu kurti tuleb seega Eiropa kohta arwata, kui siin 307 400
000 inimest elab?
Aastal 1872 saadeti Wene maalt wäljasmaale 111 560 puuda seaharjasid, 1871 aga 13 252 puuda
wähem, iga puud maksis 100 rbl.; mitu rubla seega Wene maal nende kahe aastaga seaharjaste eest
raha teeniti?
Wabriku härra Alas peab omale 60 töötegijat, annab neile söömist ning üle selle 1 r. 25 kop.
päewapalka. Söömist arwatakse igaühe kohta 25-e kopiku eest päewas. Pühapäewadel antakse
süüa üksi. Mitu rubla pidi Alas nende töömeeste eest Meiu (mai), Jaani ning Heina kuuga ära
kulutama, sest et üle nädala pühade nende kuude sisse weel 6 kroonu (wõi muud) püha juhtus?
Lihunik K. ostis talupoja käest härja ning maksis nuumamise eest 4 r. 50 kop., härja tapmise eest
arwas ta 1 r. 20 kop. waewapalgaks. Naha müüs ta pool neljat rubla eest, pää ning sooled 60-ne kop.
eest ning 20 naela raswa á 12 kop. eest ära. Härja liha kaalus 9 puuda 15 naela ning selle pidi K 4
kopika eest nael ära müüma, kui oma tahtis kätte saada; kui kallilt oli ta härja talupoja käest ostnud ?
Aastal 1750 suri Londoni linnas - 30 aastat wana - kaupmees N. ära, kes nii paks oli, et 7-mel mehel
tema kuue sees ruumi oli, ta kaalus 645 l_naela; mitu korda see mees tõistest meestest raskem oli,
kui tõised läbistikku arwata 10 I_naela 15 naela kaaluwad?
Igale weisele peab kõige wähemalt nii palju ülespidamise toitu päewas andma, et 100-ja naela elaja
keharaskuse kohta 2 naela heinu (wäärilist) tuleb. See suguse söötmise läbi läheb näituseks ühele
lehmale aastaga üle 200 l_naela heinu ära, ilma et lehm mingisugust muud tulu kud natukese
sõnnikut tuua jõuaks. Kes oma loomi kewade mitte laudast wälja tõsta ei taha, waid seda rõõmu
näha, et nad kewade põlewail silmil laudast karjamaale hüppawad, et lehmad 10—12 toopi piima
päewas annawad, see annab neile ka iga päewa turgutamise toitu 100-ja naela elaja keharaskuse
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kohta 2-3 naela. 1 I_nael heinu turgutamise toiduks söödetud, saadab 7 toopi piima á 4 kop., aga 1
l_nael heinu ära müüdud, toob 15 kop. sisse.
Lauka talu peremehel oli 4 Iehma, igaüks kaalus 30 l_naela. Ta andis neile iga päew ülespidamise
ning turgutamise toitu ülewal öeldud wõrral. Arwa nüüd poole aasta (= 183 päewa) kohta wälja: a) kui
palju ülespidamise b) kui palju turgutamise 3) kui palju toitu üleüldse neljale lehmale ära kulub? e) kui
palju piima nelja lehma käest turgutamise toidu läbi (enam) sisse tuleb? g) kui palju raha Lauka talu
peremees turgutamise toidu läbi saadud piima eest enam sisse wõtab, kud ta turgutamise heinte eest
- oleks ta nad ära müünud - saanud oleks?
6. Aja arwamine.
a) Laps sündis esmaspäewal kell 6 õhtul, suri tõisipäewal kell 1/2 7 õhtul; kui wana?
b) Laps sündis tõisipäewal kell 5 hommikul, suri laupäewal kell 1/2 5 õhtul; kui wana?
d) Laps sündis kesknädalal. kell 6 hommikul., suri tõise nädala neljapäewal kell 5 õhtul; kui wana?
e) Laps sündis reedel kell 1/2 7 õhtul, suri tõise nädala laupäewal kell 1 hommikul; kui wana?
g) Laps sündis pühapäewal kell 1/2 9 hommikul, suri esmaspäewal kell 5 õhtul; kui wana?
h) Laps sündis neljapäewal kell 1/2 5 õhtul, suri laupäewal kell 1/2 6 õhtul; kui wana?
Aadu oli wiluhaiguses: (???)
a) 3-dast Januarist kunni 29. Januarini; kui kaua?
b) 5. Märtsist kunni 30. Märtsini; kui kaua ?
d) 2. Webruarist kunni 12. Webruarini; kui kaua?
Peeter suri aastal 1848 tõisel Märtsil kell 3/4 7 õhtul, ta oli 1835. aastal 14. Nowembril kell 1/2 6 õhtul
sündinud; kui kaua oli ta maa pääl elanud ?
a) Laps sündis tõisipäewal kell 6 peale Iõunat, elas 5 päewa 6 tundi; millal ta suri?
b) Laps sündis tõisipäewal. kell 5 peale lõunat, elas 2 päewa 4 tundi; millat ta suri?
d) Laps sündis esmaspäewal kell 7 enne Iõunat., elas 7 päewa 2 tundi; millal ta suri?
e) Laps sündis esmaspäewal kell 2 hommikul, elas 5 päewa 1 1/2 tundi; millal suri?
g) Laps sündis kesknädalal kell 1/2 3 hommikul, elas 6 päewa 5 1/2 tundi; millal suri?
(Mõnesugused aja arwamised.)
a) Öö oli 15, 12, 14, 16, 7, 9 tundi pitk; kui pitk oli päew?
b) Päike paistis 14, 16, 18, 12, 13, 11, 10 tundi; kui kaua wältas öö?
d) Päike läks looja kell 7, 8, 5, 9, 1/2 6, 3, 1/2 9; millal ta tõusis?
e) Päike tõusis kell 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 4, 50 min., 6; millal ta looja läks?
g) Päew oli 14, 16, 18, 15, 13, 12, 8 tundi pitk; millal päike tõusis ning looja läks?
h) Öö oli 18, 16, 20, 14, 13, 15 tundi pitk; millal päike tõusis, millal ta looja läks?
i) Päike paistis enne lõunat 5, 6, 3, 4, 4 1/2, 6, 7 1/2, 8 tundi; a) millal ta looja läks? b) millal ta tõusis?
d) kui pitk päew oli? e) kui pitk öö oli? g) kui kaua päike pärast lõunat paistis?
k) Päike paistis pärast lõunat 6, 7, 5, 4, 3, 4 1/2, 7 1/2, tundi; a) millal ta tõusis? b) millal ta looja läks?
d) kui pitk päew oli? e) kui pitk õö oli? g) mitu tundi ta enne lõunat paistnud oli?
l) Öö oli 5 tundi 24 minutit 40 sekundit pitk; millal päike tõusis?
Mari Pilter sai kogukonna kohtust 13.I.1846. aastal passi 9 kuu 7 päewa. pääle; millal on passi aeg
otsas?
Mootsart ning Beethowen oliwad kaks maailma kuulsat muusiku meistrit. Beethowen sündis 17.XII.
1770 ning suri 1828 26.III.; Mootsart sündis 27.I. 1756 ning suri 5.XII. 1791. a) Kui wanaks
Beethowen, b) Mootsart sai? d) mitu aastat Beethowen Mootsardist wanemaks sai? e) kui wana oli
Beethowen Mootsardi surma päewal? g) Kui wana oli Mootsart Beethoweni sündimise päewal? h)
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mitu aastat elas Beethowen pärast Mootsardi surma?
7. Kolmeliikme arwamised ning keerdülesanded.
Sõaajal saadeti Kaagwere, Kaiswere ning Uduwere külasse kroonu poolest 360 meest korterisse.
Kaiswere külasse pandi poole enam kud Kaagwerde ning Uduwerde 3 korda nii palju kud Kaiswerde;
mitu meest igasse külasse ?
Loo nüüd ise 10 sarnast ülesannet
Kroonu metsas kaswis suur hulk palgipuid, üks neist oli 10 sülda 3 jalga pitk. Puu latwas istus mardik
ning hakas puud kaudu alla libisema, puu all kükitas tigu ning katsus üles poole loimata. Mardik
libises päewaga 2 jalga alla poole ning ronis ööse jälle jala üles poole, tigu loimas päewaga 3 jalga
ning libises ööse jala maa poole, a) Mitmendal päewal tigu ning mardik ükstõisest mööda saawad?
b) Kui kaugel on sel silmapilgul tigu tüwist ning mardik ladwast ?
Tee selle sarnatsid ülesandeid 10 tükki.
10-nest toobist weest saab 11 toopi jäed; kui palju wet saab seega 121-hest toobist jäest?
Kui ratta kõrgust 6 jalga (= läbimõõtja) on, siis peab ratta witsa 18 jalga olema; kui pitk puu tuleb ratta
witsaks ära koolutada, sest et ratta Iäbimõõtjat 3 jalga peab saama?
Julius Caesar andis Rooma rahwale ükskord 22-he tuhande laua päält, iga laua taga istus 8 inimest süüa, kui palju see talle maksma tuli, kui inimese päält 30 kop. arwatakse?
Wene ning Austria maal kokku on 68 tuhat kurti inimest, Wene maal on 16 tuhat enam; mitu kurti
seega kummaski riigis on?
Wiru, Järwa ning Lääne maal kokku on 357 wallakooli. Wirus ning Järwas kokku on 68 kooli enam
kud Läänes ning Järwas, aga Wirus ja Läänes kokku on 258 kooli; mitu kooli igas nimetatud
maakonnas on?
Waras warastas Tartu linnast 1500 rbl. ning põgenes päewaga 6 penikoormat linnast eemale. 2-he
päewa pärast saadeti talle kohtuteener järele, kes päewaga 9 penikoormat sõitis; mitme päewa
pärast saab kohtuteener warga kätte?
Isal oli paremas ning pahemas westi taskus raha. „Tule siia Juhan!" ütles ta oma pojale, „sa oled
nüüd 2 aastat wõi kauemine jo arwamist õppinud, saame näha, kui palju sa nüüd juba mõtlemisega
toime saad ka. Arwa üles, mitu rubla mul kummaski taskus on, sest panen ma paremast taskust
pahemasse rubla, siis on kummaski taskus ühepaljus, aga panen ma pahemast paremasse rubla,
siis on paremas taskus poole enam."
Lõputähendus.
Siin raamatus on küll wäga palju üksikuid ülesandeid, wõib olla, et mõni arwab "liig palju". Selle
wastu tuletame meele, et ülesannete kogud mitte üksnes üksikuile lastele lühikese aja tarbeks waid
suurile ning wäiksile koolidele (laste hulga poolest) mitme aasta pääle ning mitmesuguste tarwituste
täitmiseks kirjutatud on. Mis ühele koolile wõi lapsele ei sünni, sünnib tõisele. Kas iga laps iga üksiku
ülesande, mis siin antud, wälja rehkendama peab, ennegu ta osawaks arwajaks saab, selle pääle ei
ole mitte wõimalik kosta, sest lapsed on jo nii mitmesugused oma loomuandide poolest, et ühel sest
küllalt saab, millest tõine weel maikugi ei mäleta. Meie aga tahtsime siia nii palju ülesandeid koguda,
et mingil wiisil puudust ei wõi tulla. Süüks ei wõi jo keegi ülesannete kogule arwata, et ta sees palju
ülesandeid on, - iseäranis, kui see suurema ruumi pruukimata on wõinud sündida, - sest
rehkendamata jätta, mis rehkendada ei taheta, on jo üliwäga kerge.

Järgmised õõnsusmõõdud avaldada liitrites, detsi-, senti- ja milliliitrites:
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Setvert

= 209,908 l = 209 1 9 dl — 8 mi

Setverik =

26,238 „ =

Riiavakk =

66,416 „ =

Pang

=

12,299 „ –

Toop

-

1,299 „ =

Siin lõpevad Kallase õpikud ära.
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A.Bilow aritmeetiliste ülesannete kogu keskkoolidele I jagu
Weinikaupmees ostis 40 wedru weini ja maksis 5 rubla wedru eest. Sellele weinile kallas tema nii
palju wett juure, et kui tema wedru segu 4 rubla eest müüma hakkab siis tema kasu ega kahju ei saa.
Kui palju wett kallas tema weinile juure?
Weinikaupmees ostis 376-e rubla eest kaks waati weini, kusjuures iga waat isesuguse arwu pudelid
wälja andis ja maksis iga pudeli pealt 2 rubla; nii tuli esimene waat temale 240 rubla maksma. Sellele
waadile kallas tema 13 pudelit, teisele waadile aga 32 pudelit wett juure, ja hakkas pudeli esimest
segu 3-me rubla eest, ja pudeli teist segu 2-e rubla eest wälja müüma. Kasu eest, mis ta selle weini
müümise pealt sai, ostis tema theed, mis 5 rubla nael maksis. Mitu naela theed ostis tema?
Mõisnik ostis endale kaks tükki maad, mõlemates tükkides ühtekokku oli 357 tessatini; esimene tükk
oli teisest 59 tessatini suurem ja maksis 3835 rubla enam. Kui palju maksis iga tükk maad?
Mõnda tuhat rubla kaasa wõttes, läks keegi thee-magasini ja ostis sealt 7 naela theed, mis juures
temale weel 29 rubla järele jäi; kui tema aga oleks 10 naela sedasama sorti theed ostnud, siis oleks
temale ainult 20 rubla järele jäänud. Kui palju maksis nael theed ja kui palju oli ostjal raha kaasas?
Kaupmees tahtis sitronitest 10 kopikat tükist saada, aga et temal 6 sitroni rikki oli läinud, siis müüs
tema ülejäänud sitronid, et mitte kahju saada, 11 kopika eest tükk. Mitu sitroni oli temal enne seda,
kui 6 sitroni rikki läksid?
Keegi ostis theemagasinist 17 naela theed ja pea suhkurt; kui tema ostetud kauba eest raha wälja
maksis, jäi temale weel 49 rubla järele; kui tema oleks sedasama theed 9 naela enam ja sellesama
pea suhkurt ostnud, siis oleks temale ainult 22 rubla järele jäänud. Kui palju maksab nael theed
Keegi tahtis 48 rubla 8 waese wahel ühetasa ära jaotada; aga selle raha ärajaotamise ajaks tuli
waeseid juure ja sellepärast sai igaüks nendest 2 rubla wähem. Mitu waest tuli juure?
Podrätsik (vene keel. - ettevõtja), kohustas ennast maanteed 36-e päewa jooksul walmis tegema;
selle tarwis pidi tema 84 meest päewas tööle panema; aga tema pani 24 meest 18-ks päewaks ja
168 meest 6-ks päewaks ametisse; kui palju töölisi peab tema ülejäänud aja tarwis palkama, et töö
määratud ajaks walmis saaks?
Kaupmees maksis 3000 rubla 12-ne waadi suhkru eest, kus juures igas waadis 25 puuda suhkurt oli;
ta müüs selle suhkru ära ja wõttis 12 rubla puudast. Mitu kopikat sai tema iga rubla pealt kasu?
Palgati woorimees, kes waksalist 56 peeglit järgmistel tingimistel ära pidi tooma: tema saab 1 rubla
iga peegli pealt, mis tema terwelt koju toob; ta maksab aga 6 rubla iga wedamise juures rikki läinud
peegli pealt. Arwetegemise juures tuli awalikuks, et woorimehel midagi saada ei olnud. Mitu peeglit
tõi tema terwelt koju?
Kirjutaja pandi selle tingimistega ametisse, et tema iga tööpäewa eest 3 rubla saab; aga selle wastu
iga päewa eest, mis tema ära wiidab, 2 rubla oma taskust maksab; 28-sa päewa pärast tehti
kirjutajaga lõpuarwe, ja tema sai 39 rubla. Mitu päewa tegi kirjutaja 28 päewa hulgast tööd?
Isa andis oma pojale 30 ülesannet järgmise tingimisega wälja rehkendada: iga ülesande eest, mida
poeg õigest wälja rehkendab, maksab isa temale 7 kopikat; iga wäljarehkendamata jäänud ülesande
pealt aga maksab poeg isale 12 kopikat. Kui ülesanded läbi waadati, tuli isal pojale 77 kopikat
maksta. Mitu ülesannet rehkendas poeg õigesti wälja?
Mõisnik tahtis maja osta ja selle tarwis tüki maad ära müüa; kui tema maa eest 75 rubla tessatini
pealt wõtab siis puudub temal majaostmiseks 1500 rubla; kui tema aga 87 rubla tessatini pealt wõtab,
siis jääb temale majaostmisest weel 2100 rubla järele. Mis maksab maja?
Kellegil on mõni kopikas raha kassas; tema tahtis selle raha santidele anda, kes temale juhtusid
wastu tulema. Kui tema igale sandile 3 kopikat annab, siis jääb temale 15 kopikat järele; kui tema iga
sandile 5 kopikat anda tahab, siis jääb üks sant ilma. Mitu santi tulid temale wastu ja kui palju raha oli
temal?
Raudteejaama kassameister müüs kord 75 esimese klassi, 120 teise klassi ja 212 kolmanda klassi
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piletit ja sai kõigi nende piletite eest 3040 rubla. Esimese klassi pilet maksis 3 rubla enam, kui teise
klassi pilet ja 7 rubla enam, kui kolmanda klassi pilet. Mis maksis iga klassi pilet?

Aja arvutamine
Kaarel Suur sündis 742-el aastal ja suri 72-sel eluaastal. Millal suri Kaarel Suur?
Eesti lauluisa Dr. F. R. Kreutzwald sündis 14-al detsembril 1803-al aastal; tema sai 78 aastat 3 kuud
ja 30 päewa wanaks. Millal suri Dr. Kreutzwald?
Saksa luuletaja Goethe sündis 28-mal augustil 1749-al aastal; teine Saksa luuletaja Schiller sündis,
kui Goethe juba 19 aastat 2 kuud ja 13 päewa wana oli. Arwa üles, millal sündis Schiller?
Kuulus Saksa matemaatikus Gauss, kes 18-aI aprillil 1777-al aastal sündis, elas 77 aastat ja 229
päewa; Wene matemaatikus Ostrogradski suri 6 aastat ja 312 päewa pärast Gaussi surma. Millal suri
Ostrogradski?
Itaalia luuletaja Dante suri 14-mal septembril 1321-el aastal; ta sai 56 aastat 3 kuud 23 päewa
wanaks. Millal sündis Dante?
Eesti keele uurija E. Ahrens suri 7-al weebruaril 1863-al aastal; tema sai 59 aastat 10 kuud 16 päewa
wanaks. Millal sündis Ahrens?
Wene luuletaja Nekrassow suri 27-al detsembril 1877-al aastal — 56-e aasta ja 35-e päewa
wanaduses. Millal tema sündis?
Rootsi looduseteadlane Linnée suri 10-al jaanuaril 1778-al aastal, 70 aasta ja 238 päewa
wanaduses. Millal sündis Linnée?
Kuulus Inglismaa fysikus Faraday suri 25-al augustil 1867-aI aastal, kui tema 75 aastat ja 337 päewa
wanaks oli saanud. Millal tema sündis?
Kuulus Inglis matemaatikus Isaak Newton sündis 25-al detsembril 1642-el aastal ja suri 20-al märtsil
1727-al aastal. Kui wanaks sai Newton?
Napoleon I sündis 4-mal augustil 1769-al aastal ja suri St. Helena saarel 23-al aprillil 1821-el aastal.
Kui kaua aega elas Napoleon I.?
Eesti keele uurija akadeemikus J. F. Wiedeman sündis 18-al märtsil 1805-al ja suri 17-al detsembril
1887-al. aastal. Mitu aastat, kuud ja päewa elas Wiedemann?
Moskwas algab keskpäew 29 minutit 4 sekundit warem, kui Peterburis. Mis kella aeg on Moskwas,
kui Peterburis õhtu kell 8 ja 47 minutit ja 58 sekundit on?
Peterburis algab keskpäew 1 tund 51 minutit 5 sekundit warem, kui Pariisis. Mis kella aeg on
Peterburis, kui Pariisis hommiku kell 11 ja 36 minutit ja 16 sekundit on?

Et wõlga, mis 1500 rubla suur oli, ära maksta, laskis mõisnik omast metsast 250 sülda puid raiuda;
puuraiumise eest maksis tema 80 kopikat ja metsast wäljavedamise eest - 15 kopikat sülla pealt. Mis
hinna eest peab tema nende puude sülla wälja müüma, et wõlg tasutud saaks?
Kui palju raha eest oli tarwis 1-el jaanuaril 1884-al aastal steariin-küünlaid osta, et neid kuni
sellesama aasta 1-se maini ulataks, kui neist 4 tüki naela peale läks ja iga päew 5 tükki ära põletati,
kuna nende nael 23 kopikat maksis?
Oli 21 rubla 84-ja kopika eest niisuguseid steariin-küünlaid ostetud, mida neli tükki naela peale läks,
24-ja kopika eest nael. Mitu küünalt põles iga päew ära, kui nende tagawara ainult kahe nädala peale
ulatas?
Saali walgustati lampide abil, ja kulutati jaanuari, weebruari, märtsi ja aprilli kuudel 1882-sel aastal
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244 rubla 80 kopikat ära; lambid põlesid 6 tundi päewas; igas lambis põles 5-e tunni jooksul 16 naela
lambiõli ara. Mitu lampi oli saalis?
Köögitüdruk palkas ennast ühte perekonda 1-st aprillil 1879-al aastal teenima ja sai 126 rubla aastas
palka. 1-sel augustil 1881-sel aastal lahkus tema teenistusest, Kui palju raha sai tema selle aja eest?
Naisterahwas oli 10-mast oktoobrist 1875 kuni 7-da märtsini 1879 teenimas ja sai kõige selle aja eest
366 rubla palka. Kui palju makseti talle kuus?
Tööline astus 15-al jaanuaril 1871-ei aastal wabrikusse teenima, 288-sa rubla eest aastas. 7-al mail
1876 aastal pidi tema teenistusest lahkuma. Kui palju jäi tema wabrikus ärateenitud palgast järele,
kui tema iga kuu 18 rubla ära kulutas?
Theekaupleja segas kaks seltsi theed: nael esimese seltsi theed maksis temale 1 rubla 80 kopikat ja
puud teise seltsi — 48 rubla; kõik segu aga maksis 180 rubla. Kui palju wõttis tema selle segu tarwis
teist seltsi theed, kui esimest seltsi temal sinna 1 puud 12 naela pandud oli?
Segati kaks seltsi kohwi: 1 puud 5 naela esimest ja 1 puud 15 naela teist seltsi. 3 puuda 14 naela
esimest seltsi kohwi maksab 80 rubla 40 kopikat, ja iga 3 naela teist seltsi — niisama palju, kui iga 2
naela esimest. Mis maksis kõik see segu?
Weinikaupleja segas 5 wedru ühte seltsi weini 1 rubla 20 kopikat pudel, 3-e wedru teist seltsi weiniga,
mis 80 kopikat pudel maksis. Mis tuleb temale wedru segatud weini maksma, kui wedrus 20 pudelit
on?
Kiiewi-Kurski raudtee Kiiewi ja Neshina wahel on 117 wersta pikk. Nendest linnadest sõitsid ühel ja
selsamal ajal kaks raudteerongi wälja, mõlemad Kurski poole. Kiiewist sõidurong, mis tunnis 28
wersta 300 sülda edasi sai, ja Neshinast kaubarong, mis minutis 130 sülda sõitis. Mitme tunni pärast
ja mitu wersta maad Kiiewist tabab sõidurong kaubarongi?
Aurulaew sõitis sadamast hommikul kell 8 wälja ja jõudis igas tunnis 17 wersta 240 sülda edasi. Kella
9-sa ja kella 11-e ajal saadeti temale kaks teist aurulaewa telegrammidega järele; esimene nendest
aurulaewadest pidi teda kell 1 ja teine — kell 2 pärast lõunat kätte saama. Kui suure kiirusega peab
siis kumbki nendest aurulaewadest sõitma?
Talupoeg sõitis Kostromast Kineshmasse hommikul kell 6 ja jõudis läbistikku 4 wersta 400 sülda
tunnis edasi; 5 tunni ja 45 minuti pärast sõitis Kostromast temale järele kuller, kes igas 15 minutis 3
wersta traawis. Arwa wälja: millal saab kuller talupoja kätte ja kui kaugel Kineshmast, kui sa tead, et
selle linna ja Kostroma wahet 85 wersta on?
Hommikul kell 5 20 minutit läks talupoeg külast linna, mille wahet 40 wersta 250 sülda on; tema
kõndis 3 wersta 480 sülda tunnis. Selsamal hommikul kell 10 sõitis sellestsamast külast esimese
talupoja tuttaw wälja ja nimelt sedasama teed mööda; et wiimane 9 wersta 120 sülda tunnis edasi
jõudis, siis sai tema esimese talupoja kätte ja wõttis tema peale. Peale selle hakkas tema 102 sülda
minutis sõitma. Millal jõudsid need talupojad linna ?

Kahes kastis on ühehinnaline thee; esimeses kastis on teda 1 puud 32 naela, ja ta maksis 129 rubla
60 kopikat; teise kasti thee maksis 43 rubla 20 kopikat wähem, kui see, mis esimeses on. Kui
kõrgeks tuleb thee naela müügi hind määrata, et selle kauba pealt 24 rubla kasu saada?
Kaupmees ostis neli kasti theed, 4 puuda 30 naela igas ühes, ja maksis 1 rubla 40 kopikat naela
eest, ja weel kolm aami suhkurt, 27 puuda 20 naela igas aamis, 7 rubla 60 kopikat puud. Tema müüs
kõik selle kauba ära ja sai iga rubla pealt, mis tema thee ostmise peale kulutas 9 ja iga suhkru
ostmise peale wäljaantud rubla pealt 8 kopikat kasu. Kui palju sai kaupmees kasu?
252-he rubla eest osteti 45 sülda kasepuid. Kui palju raha läheb 24-ja sülla männi-puude eest, kui
teada on, et 7 sülda männi-puid niisama palju maksawad, kui 6 sülda kasepuid ?
Mõlemal pool uulitsat tahetakse laternapostisid üles seadida, 90 sammu üksteisest eemal; seal
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juures arwatakse sammu keskmine pikkus 14-ne wersoki peale. Uulitsa pikkus on 1 werst 340 sülda.
Mitu rubla tuleb kõikide postide ülesseadmine maksma, kui iga posti pealt 7 rubla wõetakse, ja
kummaski uulitsa otsas, mõlemil pool uulitsat, postid peawad olema?

Tõrde, millesse 57 aami 20 wedru wett mahub, oli kolm toru juhtitud: esimese toru läbi jooksis minutis
2 puuda 17 naela 8 loodi, teise toru läbi — tunnis 196 puuda 35 naela, kolmanda toru läbi — 1-es
tunnis 40-es minutis 291 puuda 10 naela wett tõrde. Wedru wett kaalub 30 naela. Millal saab tõrs
wett täis, kui kõik torud hommikul kell 11.40 minutit awatakse?
Tõrre sisse, kuhu 1080 puuda wett mahub, on neli toru juhitud; kahe esimese toru läbi jookseb wesi
tõrde, teise kahe toru läbi — tõrrest wälja. Esimese toru läbi wõib tõrs 36-e minutiga, teise toru läbi 24-a minutiga täidetud saada, wiimased kaks toru wõiwad teda weest tühjendada — esimene 1-e
tunni 12-e minutiga, teine — neli korda jõudsamini. Mitu 40-ne wedrulist aami wett korjab tõrde, kui
esimesed kaks toru 6-eks minutiks ja teised kaks toru 4-aks minutiks lahti teha, ja kui enne torude
awamist tõrs täiesti tühi oli? Wedru wett kaalub 30 naela.
Tõrrega, milles 139 aami 20 wedru wett oli, ühendati wee wäljapumpamisekse kaks toru, mis
üksteise järele töötasid ja 7-me tunni jooksul kõik selle wee wälja juhtisid. Palju aega töötas iga toru
ja palju wett juhtis igaüks nendest tõrrest wälja, kui teada on, et esimese toru läbi minutis 12 ja teise
toru läbi 15 wedru wett wälja woolab?

Tööliste söötmiseks 135-e päewa jooksul oli 2079 puuda liha muretsetud, kus juures igale töölisele
päewas 1 nael 24 loodi liha anda taheti; aga tuli nii wälja, et töölised selle lihaga 180 päewa läbi
saama pidid. Mitu töölist oli, ja kui palju liha anti mehe peale päewas?
350-ne soldati söötmiseks oli leiba 20-neks päewaks muretsetud, mis juures iga soldati peale
päewas 1 nael 48 solotnikku leiba tuli. 8-ma päewa pärast tuli 70 soldatit juure, kuna Ieiwa tagawara
sellekssamaks jäi. Mitmeks päewaks ulatab see leib, kui iga soldat ühesuguse osa saab?
Salga soldatite söötmiseks, milles tundmata arw mehi oli, muretseti 577 puuda 20 naela leiba. 12-ne
päewa pärast, kui sellest leiwast weel 337 puuda 20 naela järele jäi, tuli salgale weel 50 meest juure,
mispärast Ieiwatagawara üksnes weel 15-ks päewaks ulatas, kus juures soldati igapäewane leiwa
osa üheks ja sellekssamaks jäi. Kui palju soldatid oli esialgu selles salgas?
Müürisepp saab iga tööpäewa eest 1 rubla 20 kopikat; tema annab päewas ainult 45 kopikat wälja.
15-est maist kuni 1-se septembrini — wiimane päew kaasa arwatud — jäi temale sel wiisil summa
raha järele, millest tema 30 rubla külasse omakstele saatis ja mille jäänusest tema 6 arsinat kalewit
ostis, kus juures arsin 4 rubla 15 kopikat maksis. Mitu päewa tegi müürisepp ülemalnimetatud
ajajärgu sees tööd?
Tööline, kes endale 218 rubla tagawaraks kogunud oli, hakkas ühte wabrikusse tööle ja sai seal 1
rubla 25 kopikat tööpäewa pealt. Tema päewane kulu oli aga, naise haiguse pärast, 1 rubla 85
kopikat. Arwa wälja, mitme nädala pärast lõpeb töömehe kapital otsa, kui tema kulu mõneks ajaks
üheks ja sellekssamaks jäi ja kui tööpäewi nädalas 6 oli?
Rätsepp hakkas 27-al mail walmisriiete magasinis tööle ja sai iga tööpäewa eest 1 rubla 85 kopikat.
Tema wäljaminekud olid 98 kopikat päewas; nõnda töötades jäi rätsepale tema tööpalgast 7-ks
juuniks 20 rubla 87 kopikat järele. Mitu päewa tegi rätsepp 27-da mai ja 7-da juuni wahel — 7-es
juuni mitte kaasa arwatud — tööd?
Kaupmees ostis wabrikust 76 tosinat klaasisid, 134-ja rubla 30-ne kopika eest ja maksis nende
klaaside äratoomise eest 2 rubla 50 kopikat; tee peal lõhuti 14 klaasi ära. Järelejäänud klaasid müüs
kaupmees ära ja sai nende pealt 24 rubla 84 kopikat kasu. Mis wõttis kaupmees müües igast
klaasist? (18 kopikat)
Ühe kooli tarwis osteti 379 eksemplaari algebra ja aritmeetika raamatuid, ja makseti kõigi nende
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raamatute eest 380 rubla 10 kopikat; seal juures anti iga algebra raamatu eest 1 rubla 20 kopikat ja
iga aritmeetika raamatu eest — 75 kopikat. Kõik need raamatud wiidi raamatuköitja kätte, kes iga
algebra raamatu köitmise pealt 45 kopikat ja iga aritmeetika raamatu köitmise pealt — 30 kopikat
wõttis. Kui palju raha tuli raamatuköitjale maksa?
Kaks wenda pärisid oma isalt 25 tessatini 1440 ruut-sülda maad ja nimelt igaüks ühepalju. Wanem
wend tahtis aga 3 tessatini 1800 ruut-sülda seda maad enam saada, kui noorem, miska noorem ka
nõus oli, kui wanem temale selle eest 225 rubla maksab; wanem wend oli sellega ka rahul. Kui palju
seda maad saab siis igal wennal olema, ja kui palju wõttis noorem wend tessatini eest?
Weinikaupleja ostis tundmata arwu pudelid weini ja maksis 40 kopikat pudelist. Kõik selle weini segas
tema 12-ne pudeli weega ja müüs pudeli segu 39-sa kopika eest ära; nõnda sai tema selle kauba
pealt 2 rubla 40 kopikat kasu. Kui palju pudelid weini ostis tema esialgu?
A.Bilow aritmeetiliste ülesannete kogu keskkoolidele II jagu
Õigenurgelise wälja pikkus on 100 sülda 2 1/2 arsinat, tema laius on 3/5-ku tema pikkusest. Kui suur
on wälja pind?
Õigenurgeline wäli mõõdab ümberringi 2 wersta 60 sülda; tema laius on 8/45-ku tema pikkusest.
Mitu tessatini on see wäli suur?
Osteti põrandatekk, mille pikkus 2 1/3 sülda ja laius 2 arsinat 4 4/7-ku wersokki on. Mitu rubla anti
selle teki eest, kui iga ruut-arsin temast 1 3/4 rubla maksis?
Kõnnitee pikkus on 26 sülda. Kui palju kiwitahwlid kulus selle kõnnitee peale ära, kui tema laiusesse
4 niisugust tahwlit mahub, ja iga tahwel ruudunäoline on, mille külg 2 jalga 7 1/3 tolli mõõdab?
Wälja peale, mis 2/5 wersta pikk ja 9/50 wersta lai on, külwati rukkid, 3 setwerti 7 17/25 karnitsat iga
tessatini peale. Sügisel saadi wälja pealt 8-sa seemet. Terwe saak müüdi ära ja wõeti 10 rubla
setwerdist. Kui palju raha saadi rukki eest ?
Õigenurgelise wälja pikkus mõõdab 9/50-ku wersta, ja tema laius on 8/9-ku tema pikkusest. Selle
wälja peale külwati rukkid. Sügisel lõigati iga tessatini pealt 15 kuhelast rukkist, ja igast kuhelast
saadi läbistikku 4 1/5 setwerikku teri, mis 7 seemet wälja tegi. Mitu setwerti rukkid külwati maha?
Toal oli neli ühesuurust seina ja kolm ühesuurust akent. Iga seina pikkus on 3 sülda 2 1/2 arsinat,
kõrgus – 1 3/4 sülda; iga akna laius on 2 arsinat ja kõrgus 8/9 sülda. Mis tuli selle toa seinte
wärwimine maksma, kui iga ruut-sülla wärwimise eest 2 rubla 25 k. wõeti ?
Tööline kaewas keldri wälja, mis 1 süld 2 5/8 arsinat pikk, 1 süld 1 4/5 arsinat lai ja 2 sülda sügaw oli.
Mis makseti kõige selle töö eest, kui iga kant-sülla mulla wäljakaewamise eest töömehele 2 1/2 rubla
anti?
124-ja rubla 60-ne kopika eest on kolme karwa ?kalinkori? (kalingur?) ostetud - punast, sinist ja
walget – 17 1/2 kopikat arssin. Esimese tüki arsinate arw on 2/9-ku teise tüki arsinate arwust; teise
tüki arsinate arw on 7/31 kolmanda tüki arsinate arwust. Kui palju arsinaid on igat seltsi kalinkori
ostetud?
Ühes perekonnas pandi nowembri-kuu jooksul 6 2/3-uks tunniks iga õhtu kolm lampi põlema. Iga
lamp põletab tunnis 3 loodi 1 4/5 solotnikku niisugust õli ära, mis 24 kopikat nael maksab. Kui palju
kulutati nowembri-kuu jooksul selles perekonnas lambi-õli peale?
Gaasi-toru sees põleb tunnis 5 kant-jalga gaasi ära. Tuhande kant-jala gaasi eest makseti gaasiwabrikule 2 rubla 90 kopikat. Ühe maja trepi walgustamiseks pandakse 7 gaasituld, iga õhtul 7 1/2eks tunniks põlema. Mitme päewa sees antakse selles majas trepi walgustamise peale 30 9/20-ku
rubla?
Kahel wennal oli põllumaad: wanemal wennal oli 6 3/4, nooremal – 6 1/4 tessatini. Et nendel
wiljakorjamisega, mis põldudel kaswis, kiire taga oli, siis wõtsid nemad omale töömehe abiks, kellega
seltsis nad seda tööd tegid. Wiljakorjamise lõpul tuli awalikuks, et noorem wend 7/9_ku sellest lõikas,
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mis wanem wend, kuna tööline 5/8-ku sellest lõikas, mis mõlemad wennad ühtekokku. Oma töö eest
sai töömees mõlematelt wendadelt ühtekokku 5 rubla 20 kopikat. Kui palju sellest rahast tuli kumbkil
wennal maksta?

Meistri juures telliti lampisid, 2 1/4 rubla tükk; ühe osa nendest lampidest tegi meister ise, kus juures
temale 1 rubla 80 kopikat tükk maksma tuli; 75 lampi ostis tema ja maksis 2 rubla tükist. Raha eest,
mis temale selle tellimise pealt järele jäi, ostis tema 2 1/2 puuda waske ja maksis 75 kopikat naelast.
Kui palju lampisid oli tema juures tellitud?
Männimägi pärandas 7/45-ku omast kapitalist kooli heaks. 2/15-ku ülejäägist waestemaja heaks, 3/8ku uuest ülejäägist kiriku heaks; ülejäänud 34580 rubla jättis tema oma kahele pojale päranduseks ja
nimelt nii, et wanem poeg 3/4-ku sellest sai, mis nooremale anti. Kui suur oli Männimäe pärandus ja
mitu rubla sai iga poeg?
Kaupmees Luhal oli 6 pudelit weini, mis 1 rubla 66 2/3 kopikat pudel maksis. Tema kallas sellele
weinile nii palju wett juure, et temale pudel segu ainult 80 kopikat maksma tuli. Mitu pudelit wett
kallas Luha weinile juure?

Hommikul kell 11 ja 35 minutit sõitis Peterburist Schlüsselburgi poole kuller wälja. ning liikus ühe ja
sellesama kiirusega edasi. Maa nende linnade wahel on 25 1/11 : (2 ½ + 3 2/3 – 4 ¼) / (3 ½ +2 1/3 –
1 ¼) wersta. Pärast lõunat kell 1 ja 5 minutit nägi tema ära, et jäänud maa 2 3/5 korda suurem sellest
maast oli, mis tema juba ära sõitnud. Mis kella ajal jõudis kuller Schlüsselburisse ja mitu wersta sõitis
tema tunnis?

Talupoeg külwas 33 4/5 setwerikku kaeru maha, kaer andis ainult 4 seemet wälja. Terwe kaera
saagi eest pakuti temale kodus 43 rubla 70 kopikat; tema ei olnud aga selle hinnaga rahul ja sõitis
kaertega linna, kus tema nad ära müüs ja 3 1/5 rubla setwerti eest sai. Teel kulutas tema 2 rubla 54
kopikat ära. Mitu rubla ja kopikat sai talupoeg linnas kaerte eest enam, kui temale kodu oleks
makstud?
Kaupmees ostis wabrikust suhkurt ja maksis 7 1/2 kopikat naelast; weo eest wabrikust kuni oma
poeni maksis tema 90 kopikat. Kui kaupmees 5/7-ku ostetud suhkrust ära müüs ja seal juures 12 1/2
kopikat naelast wõttis, siis ei saanud tema mitte ainult kõik raha tagasi, mis tema suhkru ja selle weo
eest oli maksnud, waid temale jäi weel 6 rubla kasu järele. Kui palju suhkurt ostis kaupmees
wabrikust?
Ankrus on 27 wedru weini. Sealt wõeti 9 wedru wälja ja kallati selle asemele niisama palju wett, siis
wõeti sellest segist jälle 9 wedru wälja ja kallati sinna niisama palju wett; wiimati wõeti sealt weel 9
wedru wälja ja täideti ankur weega järele. Mitu wedru puhast weini ja mitu wedru wett on nüüd
ankrus?
Ühes magasinis oli tulekahju: seal juures põles 2/5-ku kõigest kalewi tagawarast ära ja 7/18-ku
järele jäänud osast rikkus wesi ära, mida tule peale pritsiti. Selle peale müüs kaupmees rikkumata
kalewi osa oma hinna eest ära, kuna tema kalewi, mis wee läbi ära rikutud oli, poole hinna eest ära
andis; sel wiisil sai tema kõige kauba eest nii mitu rubla, kui palju ühelisi on arwude 42108-sa ja
87725-e kõige suuremas ühises jagajas. Mitu rubla kahju sai kaupmees selle tulekahju läbi?
A.Bilow aritmeetiliste ülesannete kogu keskkoolidele III jagu
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2090. Neli teekäijat kulutasid 3-me päewa jooksul 45 rubla ära; nemad tabasid teel kolme sõpra ja
hakkasid nendega ühes koos edasi sõitma. Kõik ühes koos kulutasid weel 262,5 rubla, kus juures
neil igalühel päised reisikulud endisteks jäid. Kui kaua aega sõitsid teekäijad sõpradega seltsis?
2091. 20 töölist kaewasid 8-sa päewa jooksul kraawi, mis 160 sülda pikk, 2 sülda lai ja 1,2 arsinat
sügaw oli; mitme päewa sees kaewawad 24 töölist teise kraawi, mis 70 sülda lühem, 3/5 arsinat
kitsam ja 6,4 wersokki esimesest sügawam on?
2692. 54 mullakaewajat, kes 10 tundi päewas tööd teewad, wiskasid 33-me päewa jooksul mullast
walli üles, mis 124 sülda pikk, 1 süld 2 1/2 arsinat lai ja 6 3/4 jalga kõrge oli. Kui palju mullakaewajaid
tuleks palgata, et nemad, 7 1/2 tundi päewas töötades, 30-ne päewa jooksul teise mullast walli
walmistada wõiksid, mis 0,31 wersta pikk, 7 1/3 arsinat lai ja 3 6/7 arsinat kõrge oleks?
2693. 48 maakaewajat, kes 9 tundi 20 minutit päewas tööl olid, tegid 55-e päewa sees mullast walli,
mis 40 1/3 sülda pikk, 4 1/2 arsinat lai ja 7 arsinat kõrge oli. Kui kõrge walli tegid 40 maakaewajat 64ja päewa sees, kui nemad 6 tundi 45 minutit päewas tööd tegid ja kui wall 44 sülda pikk ja 1 süld lai
on?
2694. Õigenurgelise põllu pealt, mis 125 sülda pikk ja 0,8 wersta lai oli, saadi 12 1/2 setwerti nisu;
seal juures oli saak kuus seemet. Teise õigenurgelise põllu pealt, mille pikkus 0,3 (9) wersta oli, saadi
8 1/3 setwerti nisu, mis wiis seemet wälja tegi. Kui lai oli teine põld, mille peale niisama paksult
seemet külwati, nagu esimesegi peale?
2695. 8 tundi päewas tööl olles, ehitasid 25 müürseppa 6-e päewa sees seina üles, mis 90 arsinat
pikk oli; kui palju müürseppasid on tarwis, et nemad, 10 tundi päewas töötades, 8-sa päewa sees
seina walmis teha wõiksid, mis 40 sülda pikk oleks?
2696. 8 1/2 tundi päewas töötades, tegid 32 müürseppa 42-he päewa jooksul teliskiwist seina
walmis, mille pikkus 10 sülda, paksus 7 1/2 wersokki ja kõrgus 1 süld 3,5 jalga oli. Mitme päewa sees
ehitawad 40 müürseppa, kes päewas 6,8 tundi tööl on, teliskiwist seina üles, mille pikkus 15 sülda,
paksus 0,9375 arsinat ja kõrgus 2 1/2 arsinat on?
2697. 36 puuseppa, kes 12 tundi 30 minutit päewas tööd tegid, ehitasid puumaja 30-ne päewa sees
üles. Mitu tundi päewas peawad 27 puuseppa tööl olema, kui nemad niisamasuguse maja 50-ne
päewa sees üles ehitada tahawad?
2698. 6-e ahju tarwis muretseti 30-ne päewa jaoks 8 sülda kaheteistkümne-wersokilisi haawapuid;
kui palju läheb kahekümne-wersokilisi kasepuid 8-sa ahju peale 45-e päewa jooksul tarwis, kui teada
on, et 2 sülda kasepuid niisama palju sooja annawad, kui 3 sülda niisama pikki haawapuid?
2699. Korterit kütawad 6 ahju; nendes kulus 2-he kuu ja 10-ne päewa jooksul 14 sülda männipuid
ära. Kui kauaks ajaks ulatawad 10 sülda kasepuid teise korteri kütmiseks, millel 8 niisama suurt ahju
on, kui teatakse, et 9-sast süllast männipuudest niisama palju sooja saab, kui 7 1/2-est süllast
kasepuudest?
2700. Tiigi kaewamise juures taheti wälja kaewatud muld 121,5-ku sülla kaugusele wedada, ja arwati
wälja, et seda 28 töölist 12-ne päewaga teha wõiwad; aga tuli wälja, et mulda oli 0,324-ku wersta
kaugemale tarwis wedada, kui esialgu arwati. Kui palju on siis töölisi tarwis, kui nemad seda 0,(6)-kus
endisest ajast tegema peawad?
2701. 8 kirjutajat kirjutasid 15-ne päewa jooksul 480 poognat ümber, kus juures iga poogna peal 120
rida oli. Kui palju läheb kirjutajaid tarwis, et 20-ne päewa sees 640 poognat ümber kirjutada, kui iga
poogna peal 90 rida on ?
2702. 4 kirjutajat, kes 7 1/3 tundi päewas tööd tegid, kirjutasid 15-ne päewa jooksul 225 lehte ümber,
kus juures iga lehekülje peale 32 rida tuli. Kui palju kirjutajaid tarwis palgata, et nemad, 5 tundi 20
minutit päewas töötades, 9-sa päewa sees 64 lehte ümber kirjutaks, kus juures iga lehekülje peale 36
rida tuleks?
2703. Iga päew 16 tundi teel olles, wõis üks teekäija 12-ne päewa sees 2000 wersta ära sõita; mitu
wersta wõiks tema raudteel 3-me päewa jooksul edasi jõuda, kui ta päewas 4 tundi peatab, ja kui sõit
raudteel 4 ½ korda kiirem on?
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2704. Maja trepi walgustamine 6-e gaasi-lambiga, mis 40 õhtut põlesid, 6 tundi 12 minutit iga õhtu,
läks 22 rubla 32 kopikat maksma. Teise trepi peal põlesid 5 niisugust gaasi-lampi 60 õhtut, mille eest
27 rubla makseti. Mitu tundi iga õhtu põles gaas teise trepi peal?
2705. 4-ja lambi peale, mis 7 1/2 tundi iga õhtu põlesid, kulutati 30-ne õhtu jooksul 2,25-ku puuda
lambiõli. Mitme õhtu jooksul kulub 1,8 puuda lambiõli ära, kui iga õhtu 5 niisugust lampi 4-jaks tunniks
30-neks minutiks põlema pannakse?
2706. Majas on 10 kambrit; üheksas nendest lasti igas ühes 4 lampi põleda; sel wiisil kulutati 48-sa
päewa jooksul 3 puuda lambiõli ära; kui kauaks ajaks ulatab 3,125 puuda lambiõli, kui kõiki kambrid
walgustada tahetakse ja igaühes 3 lampi põleb?
2707. Pandi tähele, et 10-nes lambis, mis 3 1/2 tundi päewas põlesid, 31-he päewa sees 12,6
kilogrammi lambiõli üles läks; kui kauaks ajaks ulatas 1 puud 0,32 naela lambiõli, kui 7 niisugust
lampi 4-dal detsembril 1881 põlema süüdati ja kui lambid igapäew 5 tundi 10 minutit põlesid?
Kilogramm on 2,4 naela.
2708. Postmaantee pikkus Witebski ja Orelli wahel on 483 wersta; üks teekäija sõitis selle maa 7-me
päewa jooksul ära, kus juures ta iga päew 10 tundi teel wiibis, ja alati ühesuguse kiirusega edasi
jõudis. Teine teekäija sõitis Witebskist Mohilewisse; tema oli igapäew 12 tundi teel ja sai selle maa 4ja päewaga otsa. Mitu wersta on Witebskist Mohilewisse, kui teatakse, et teine teekäija 10 wersta
selle aja sees edasi jõudis, mil esimene - 23 wersta ?
2711. 11 kangrut kudusid 15-ne päewa sees 1350 arsinat riiet, kus juures nad 12 tundi päewas
töötasid. Mitme päewa sees kuduwad 30 kangrut 720 arsinat seda-samasugust riiet, kui nemad 11
tundi päewas tööl on, ja kui esimesed kangrud selsamal ajal 10 arsinat walmis teewad, mil teised 12
arsinat?
2713. 30000-e rublaline kapital tõi 7 1/2-le kuu jooksul 1125 rubla kasu; kui palju kasu toob iga 100
rubla sellest kapitalist 1-he aasta pärast?
2714. 24400-ja rublaline kapital tõi 10-ne kuu jooksul 1525 rubla kasu; kui suur peab see kapital
olema, mis niisamasugustel tingimistel wälja antud, 2 1/2-le kuu sees 1250 rubla kasu kannab?
2716. Podrätsik palkas 12 puutöölist ja 9 tislerit; igale tislerile maksis tema päewas nii mitu korda
enam, kui igale puutöölisele, kui mitu korda 57 48-ast suurem on; puutöölised said 17-ne päewa eest
326 rubla 40 kopikat ; kui palju makseti tisleritele 27-me päewa eest?
2910. Rahamees pani 4/5-ku omast kapitalist 4 %-i peale ja 1/5 – 6 %-i peale panka ja sai sel wiisil
1-he aasta ja 8-sa kuu pärast mõlemate osade pealt ühtekokku 3080 rubla kasu. Kui suur oli tema
esialgne kapital ?
2915. Parisnik (hobustega sahkerdaja, hangeldaja) ostis 12 hobust ja maksis nende eest
rahasumma, mida 6 %-i peale 1 1/2 aastaks kasu kandma pandud kapital oli sisse toonud. Parisnik
saab 16 ¾ %-i kasu, kui tema iga hobuse 84-ja rubla eest ära müüb. Kui suur oli parisniku kapital?
2916. Protsendi-raha, mis kaupmees ühe kapitali pealt sai, tarwitas tema 125-e arsina kalewi
ostmiseks; see kapital oli 7 1/2 %-i peal 1-he aasta ja 8-sa kuud kasu kandmas. Kaupmees saab 25
%-i kahju, kui tema seda kalewit 3-me rubla 60 ne kopika eest arsina wälja müüma hakkab. Kui suur
kapital oli kaupmehel?
2918. Soots wõttis teatawa summa raha 1-heks aastaks ja 3-meks kuuks 6 %-i peale wõlgu.
Protsendi-raha wöeti kapitali pealt maha, ja järelejäänud 1424 rubla 50 kopikat makseti Sootsile
wälja. Kui suure summa peab Soots tähendatud tähtajal tagasi maksma?
2928. Kaupmees müüs 4 puuda tubakat, 1,8-ku rubla nael, ja sai seal juures 20%-i kasu, mille eest
tema teist seltsi tubakat ostis; see tubakas maksis 0,8-ku rubla nael. Kui palju teist seltsi tubakat ostis
kaupmees?
2930. Kaupmees ostis 2,15 puuda kohwi 34,4-ku rubla eest. Mis hinnaga peab tema naela seda
kohwi wälja müüma, et selle pealt nii mitu protsenti kasu saada. kui mitu kopikat tema ise naelast
maksis?
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2931. Weinikaupleja sai wäljamaalt waadi weini, milles 150 pudelit oli ja mis temale weoga kokku
180 rubla maksma tuli; 14 %-i sellest weinist kinkis tema oma sõbrale. Mis hinna eest peab
weinikaupleja pudeli järelejäänud weinist wälja müüma, et rahasumma pealt, mis tema weini
ostmiseks ära kulutas, 7 ½ %-i kasu saada?
2932. Seltskond oli 35 isikut suur, jaolt meesterahwad, jaolt naisterahwad, kus juures naisterahwa
arw 40 %-i meesterahwa arwust wälja tegi. See seltskond pani teatawa summa raha heategewaks
otstarbeks kokku; selle tarwis andis iga meesterahwas 15 rubla, iga naisterahwas aga 33 1/3 %-i
wähem. Kui kaua aja sees saab korjatud rahasumma pealt, kui tema 8 %-i kannab, 28 rubla 50
kopikat kasu?
2937. Suhkrupea, mis 17 naela kaalus, müüdi 2-he rubla 89-sa kopika eest ära, kus juures 36 %-i
kasu saadi. Mis tuleb puud seda suhkurt enesele maksma?
3000. Karu maksis ühe weksli eest 3 kuud 15 päewa enne tähtaega 1736 rubla 90 kopikat, kus
juures 4 ½ %-i oodusi arwati. Kui suur oli selle weksli nimeline hind?
3001. Ühe weksli eest, mille tähtajani weel 7 kuud 24 päewa oli, makseti 6,(6)%-lise ooduse juures
3587 rubl. 50 kopikat. Kui suur oli weksli nimeline summa?
3002. Wiljakaupleja müüs 95 setwerti nisu, ostja andis temaIe selle eest raha, mis ta 1320-ne
rublalise weksli müümisest 9 kuud 8 päewa enne tähtaega sai, kusjuures 6 ¼ %-i oodust arwati. Kui
kallis oli nisu setwert?
3003. Kaupmees peab weksli järele 6-e aasta pärast 3000 rubla maksma; wõlauskuja oli aga nõus
selle 3000-de rubla asemel 1800 rubla kohe wõtma. Mitu protsenti arwati oodust?
3004. Wabrikant müüs 3-dal mail 1882-sel aastal 6000-de rubla eest kaupa selle tingimisega, et
temale pool raha kohe wälja maksetakse, ülejäänud summa aga 3-dal nowembril 1883-dal aastal.
Kui palju raha wõib wabrikant kohe saada, kui tema 6 %-i oodust arwab?
3005. Saarepera pakub 640-e rublalist wekslit 4 kuud enne tähtaega pangale müüa; pank on walmis
seda wekslit 4 ½ %-lise ooduse arwamisega wastu wõtta. Kui palju kaotab siis Saarepera selle weksli
pealt?
3006. Sildnlk wõttis raha wõlgu ja andis oma wõlauskujale 2750-ne rublalise weksli ühe aasta peale;
aga temale läks korda juba ennem seda wõlga ära tasuda; temal tuli siis 2695 rubla maksa, kus
juures 8 %-i oodust arwati. Mitu kuud enne tähtaega maksis Sildnik oma wõla ara?

3137. Kolme kauba-ladu weo eest makseti raudteel 18 rubla 25 kopikat. Esimene kauba-ladu, mis
148 puuda raske oli weeti 125-e wersta taha, teine, mille raskus 200 puuda wälja tegi, saadeti 111-ne
wersta taha, ja kolmas, milles 74-ja puuda eest kaupa oli, weeti 180-ne wersta taha. Mis maksis iga
kauba-ladu wedu? (6,25; 7,5; 4,5)
3140. Luts jaotas oma kolme poja wahel 29114 rubla nõnda ära, et kui esimene oma jao 4 %-i peale
2-heks aastaks, teine – 6 % i peale 2 1/2-leks aastaks ja kolmas – 5 %-i peale 1 1/2-seks aastaks
kasu kandma annab, siis kaswawad kõigi kolme wenna kapitalid nimetatud tähtaegadel
ühesuurusteks summadeks. Kui palju sai iga wend esialgu?

3142. Neli küla andsid silla ehitamiseks 588 rubla wälja ja jaotasid selle summa oma keskel silla
kauguse järele wastuwõrrendiliselt ära. Esimese küla kaugus sillast oli 5 3/5 wersta, teise küla
kaugus - 4,2 wersta, kolmanda küla kaugus — 2 wersta 400 sülda ja neljanda küla kaugus - 5,04
wersta. Mitu rubla tuli igal külal silla ehitamise eest maksa?
3143. Kaks kaupmeest tahtsid üheskoos kauplema hakata, mis tarwis nemad järgmised summad
kokku panid: esimene andis kauplemise hakatusel 5000 rubla ja 2-he kuu pärast weel 1200 rubla;
teine andis kauplema hakates 7000 rubla wõttis aga 3-me kuu pärast 2400 rubla tagasi. Kauplemine
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kestis 8 kuud ja tõi nendele 604,2 rubla puhast kasu sisse. Kui palju sellest kasust saab iga
kaupmees?
3144. Kolm kaupmeest wõtsid nõuks üheskoos kauplema hakata ja panid selle tarwis järgmised
kapitalid kokku: esimene kaupmees andis kauplemise algul 4000 rubla ja 8-sa kuu pärast lisas ta
sellele weel 2000 rubla juure; teine kaupmees andis äri awamise ajal 6400 rubla, wõttis aga 5-e kuu
pärast 1200 rubla tagasi; kolmas kaupmees andis kauplemise algul 8000 rubla, wõttis aga 3-me kuu
pärast 2000 rubla tagasi. Kauplemine kestis 1 aasta 4 kuud ja tõi 2034 rubla puhast kasu sisse. Kui
palju sellest kasust sai iga kaupmees?
3145. Kaupmees awas äri 1-sel augustil 1870-dal aastal 8000-de rublalise kapitaliga. 1-sel juunil
1871-sel aastal astus temale teine kaupmees 6000-de rublalise kapitaliga seltsi; 17-dal septembril
1872-sel aastal tuli nendele weel kolmas kaupmees 10000-de rublalise kapitaliga juure. 1-sel juunil
1874-dal aastal lõpetastd nemad äri, siis ilmus, et teine kaupmees kõigest kasust 19,8 rubla enam
sai, kui kolmas. Arwa wälja, kui palju see äri üleüldse kasu tõi ?

3165. Wiljakaupleja walmistas kolmesugustest nisudest segu, mis tarwis tema ühte segas: 41
setwerti, mis 13,4 rubla setwert maksis; 30 setwerti 6 setwerikku, millest tema setwerti 13 rubla peale
hindas, ja 10 setwerti 2 setwerikku seesugust, millest temale 12 rubla 20 kopikat setwert maksma tuli.
Mis läks setwert segatud nisu talle endale maksma.
3166. Kaupmees segas kolme sorti tangu segamini: esimisest sordist maksis puud 3 rubla 80
kopikat, teisest - 3 rubla 60 kopikal ja kolmandast - 2 rubla 30 kopikat. Mis tuleb puuda segu
maksma, kui kaupmees selle tarwis kahest esimisest sordist ühewõrra wõttis, kolmat sorti aga kaks
korda enam kui esimest?
3167. Segati kahte sorti wõid: 14 naela esimesest, 16 naela teisest sordist. Mis tuleb siis nael segu
maksma, kui esimesest sordist wõi nael 40-ne kopika peale hinnatakse, teist sorti wõi nael aga
esimesest 37,5 %-i wõrra odawam on?
3168. Kolmest kohwi sordist tehti segu; selle tarwis wõeti: 22 naela esimesest sordist, mis 75 kopikat
nael maksis; 14 naela teisest, 60 kopikat nael ja 12 naela kolmandat seltsi, 55 kopikat nael. Mitme
kopika eest tarwis nael segu wälja müüa, kui kõige kauba pealt 3 rubla 6 kopikat kasu saada
tahetakse.
3169. Kaupmees segas kolme sorti tubakat; selle segu tarwis wõttis tema: 20 naela, millest nael 2
rubla 40 kopikat maksis; 8 naela 1-he rubla 80-ne kopikalist ja 12 naela niisugust tubakat, mille nael 1
rubla 40 kopikat maksma tuli. Kui palju teenib kaupmees, kui tema naela segu 2-he rubla 10-ne
kopika eest wälja hakkab müüma?
3171. Weinikaupleja segas kahte sorti weini ühte: 20 wedru esimesest ja 30 wedru teisest sordist.
Wedru esimesest sordist maksis 18 rubla ja teisest - 24 rubla 50 kopikat. Mis hinna eest peab
weinikaupleja wedru segatud weini wälja müüma, et kõige selle kauba pealt 20 %-i teenida?
3173. 3 1/4-ku wedru weinile, mis 4,7 rubla wedru maksis, pandi 1/4 wedru wett juure. Mitu protsenti
kasu saadakse siis, kui wedru seda segu 4-ja rubla 86-e kopika eest wälja hakatakse müüma? .
3174. Weinikaupleja segas kolme sorti weini ühte ja wõttis selle segu tarwis: 44 pudelit, mis 1 rubla
80 kopikat tükk maksis, 40 pudelit 1,75-ku rubla tükk ja 37 pudelit, millest tükk 1,2-ku rubla peale
hinnati. Mitu protsenti kahju saab tema, kui tema pudeli segu 1-he rubla 40-ne kopika eest wälja
müüb?
3176. Kahest sordist theest on 28 naela segu walmistatud, mille nael 2 rubla 20 kopikat maksma tuli.
Esimest sorti thee nael maksab 2 rubla 40 kopikat, ja seda theed läks segusse 21 naela. Mis maksab
teist sorti thee nael?
3205. Hõbe-lusikas kaalub 2 loodi 2 solotnikku ja on 84-ja proowilisest hõbedast walmistatud. Mitu
solotniku waske oleks tarwis selle lusikaga ühte sulatada, et 56-e proowiline sulatis wälja tuleks?
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3206. Kui palju waske tarwis 4,5-kule solotnikkule 88-sa proowilisele kullale juure lisada, et sulatist
saada, milles wase raskus 33 1/8 %-i puhta kulla raskusest wälja teeks ?
3211. 24 wedru 75-e kraadilist wiina segati 16-ne wedru weega. Mitme kraadiline tuli segu wälja?
3212. Segati kokku 30 wedru 42-he kraadilist ja 50 wedru 50-ne kraadilist wiina. Mitu kraadi on
segus?
3215. Segati kolme seltsi wiina: 50 wedru 60-ne, 30 wedru 52-he ja 90 wedru 40-ne kraadilist. Mitu
kraadi on segu kange?
§ 54. Mitmesugused ülesanded.
HEA! 3323. Aedniku poiss wiis turule korwi õunu, mida tema 8 kopika eest kümme pidi wälja
müüma; aga tee peal sõi tema 15 õuna ära, siis wõttis tema nõuks õunte eest kopik tükk wõtta, et
peremehele rahasumma ära wiia, mis see oli määranud. Mitu õuna oli aedniku poisil esialgu?
3324. Kaks tosinat söögilusikaid ja 3 tosinat thee-lusikaid maksawad 178 rubla 20 kopikat, kuna tosin
niisamasuguseid söögilusikaid ja 4 tosinat theelusikaid 145-e rubla 20-ne kopika peale hinnatakse.
Kui palju kaalub iga söögi- ja iga theelusikas, kui solotnik hõbedat 33 kopikat maksab?
3325. Pange wiina eest makseti meil kord 3 rubla; mitu franki tuli siis liiter seda wiina maksma, kui
1000 hektoliitrit - 22009 galloni, 2707 galloni - 1000 pange on, ja 1 rubla selleaegse kursi järele 320
centimi wälja tegi?
3320. Raha peale mängija wõitis pärast esimest mängu poole omast rahast, pärast teist mängu - ühe
kolmandiku, kuna tema aga pärast kolmandat mängu 3/4-ku sellest summast kaotas, mis temal
mängu eel oli; wiimati tuli siiski wälja, et tema 1 rubla oli wõitnud. Kui palju raha oli temal enne
mängu?
3327. Õigenurgaline maatükk, mille pikkus ja laius ühtekokku 96 sülda wälja tegid, müüdi ära ja
saadi 50 kopikat ruutsüllast. Kui palju raha saadi selle maatüki eest, kui teada on, et tema pikkus
niisama palju süldasid mõõtis, kui tema laius jalgasid?
3328. Kolm kaupmeest tahtsid üheskoos kauplema hakata ja panid selle tarwis järgmised
rahasummad kokku: esimene andis 8000 rubla 8-sa kuu peale, teine 6000 rubla 10-ne kuu peale ja
kolmas — 10000 rubla 4-ja kuu peale; pärast kauplemise lõppu jaotasid nemad isekeskes saadud
kasu ära, ja siis tuli esimesele sellest 1280 rubla. Kui palju said teised ?
3329. Isa andis pojale 12 ülesannet wälja arwata ja lubas temale iga õigesti wäljarehkendatud
ülesande eest 24 kopikat maksa, kuna poeg iga ülesande eest, mis tema mitte õigesti wälja saanud
ei ole, isale 15 kopikat maksma pidi. Lõpuarwe tegemise juures tuli wälja, et poeg isale 24 kopikat
maksma pidi. Mitu ülesannet olid õigesti wälja arwatud ?
3330. Kolm hõbe-waasi kaalusid ühtekokku 2 naela; esimene on teisest 16 solotnikku raskem; kuna
teine kolmandast 20 loodi wähem kaalub. Kui palju kaalub iga waas?
3331. A jaamast sõidab rong hommiku kell 6 wälja ja jõuab igas tunnis 20 wersta edasi, kell 2 pärast
lõunat jõuab B jaamast temale teine rong wastu, mis 30 wersta igas tunnis ära jookseb. A ja B
jaamade wahet on 350 wersta. Millal ja kui palju werstasid A-st kaugel jõuawad rongid üksteisele
wastu?
3332. Kullasepal oli kaks tükki hõbedat, millest teine 3/5-ku esimesest kaalus. 3/4-kust esimesest
tükist tegi tema söögilusikaid, millest igaüks 2 loodi 1 solotnik kaalus; selle hõbeda-tüki ülejäägist tegi
tema magusaroa lusikaid, ja wõttis 1 lood hõbedat iga ühe tarwis. Teisest tükist walmistas tema 9
tosinad theelusikaid, 2 1/3 solotnikku iga Iusik raske. Mitu söögi- ja mitu magusaroa lusikat tegi
tema?
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3333. Kolm isikut ostsid Londonist 56 jardi kalewit 36-e naelsterlingi eest; esimene maksis omast
osast 55 rubla 62 kopikat, teine omast osast 515 franki ja kolmas omast osast jätise. Jard-3 jalga;
frank - 24,6 kopikat, 1 naelsterling - 6 rubla 18 kopikat. Mitu arsinat sellest kalewist sai igaüks?
3334. Kaks wenda said ühtekokku 12125 rubla raha. Kui wanem wend 1/7, noorem 1/8 omast osast
ära oli kulutanud, siis jäi nendele ühepalju järele. Kui palju nendest 12125-est rublast sai iga wend?
3336. Peep tahtis oma hobust wälja loosida; kui tema pileti pealt 2 rubla wõtab, siis saab tema
kõikide piletite eest, mis tema oli walmistanud, 15 rubla wähem, kui hobune maksab; aga kui tema
piletite arwu selleks-samaks jättes, iga pileti 2 1/2-le rubla peale arwab, siis saab tema hobuse pealt
25 rubla kasu. Mis maksis Peepi hobune?
HEA! 3342. Uulitsal on 40 laternat; nemad põlewad 6 1/2 tundi öö ja päewa sees, ja selle uulitsa
walgustamine tuleb 145,6 rubla nädalas maksma; teisel uulitsal põlewad niisamasugused laternad 5
tundi 40 minutit öö ja päewa sees. Mitu laternat on, kui nendes 10-ne päewa jooksul 272-he rubla
eest õli ära põleb?
3343. Tislerilt telliti toolisid. 4 rubla 50 kopikat tükk; tema tegi ise ainult ühe osa neist toolidest, kus
juures temale 3,5 rubla tükk maksma tuli, ülejäänud 75 tooli andis tema teisele tislerile teha ja maksis
temale 4 rubla tükist. Kõige selle tellimise pealt sai tisler 142 rubla 50 kopikat puhast kasu. Kui palju
toolisid oli siis tema juures tellitud?
3344. Mõisas teewad tööd mehed ja naised; iga mees saab päewas 20 kopikat enam, kui iga naine,
kuna ühe ja sellesama aja eest 6-le mehele niisama palju anti, kui 10-le naisele. Kui suur on mehe ja
naise päewapalk?
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J.Kurrik. Arwuwald I
Meister laskis maja kallal müürisseppi ja puuseppi - ühtekokku 9 meest - tööd teha ja maksis neile
päewas üle hulga 5 rbl. 85 kop., iga müürissepp saab 60 kop., iga puussepp 75 kop. päewapalka.
Mitu müürisseppa ja mitu puusseppa oliwad töös?
Kaupmehel on kahte seltsi kohwi, nael 37 1/2 ja 60 kop.; tema tahab 120 naela kokku segada, nii et
nael 50 kop. maksma tuleb; mitu naela peab ta kummastki seltsist wõtma?
Üks weetõrs wõib kolme toru läbi täis joosta. Esimene toru üksinda täidab tõrre nelja tunniga, tõine
10ne tunniga, kolmas 15ne tunniga. Mitme tunniga saab tõrs täis, kui kõik kolm toru korraga jooksma
pannakse?
Kolm teekäijat oliwad kõrtsis öömajal. Tõisel hommikul, kui korteri ja söögiraha õiendamine tuli, oleks
A oma rahaga, mis tal kaasas oli, kõige kolme wõla ära õiendada wõinud ja siis oleks tal weel tõist
niipalju raha järele jäänud; B-l oli kolme wõrra, ja D-l nelja wõrra niipalju raha kaasas, kui
kõrtsimehele üleüldse maksta oli. Ühtekokku oli neil raha 4 rbl 5 kop. Kui palju oli igal mehel raha?
Kui palju nõudis kõrtsimees kõige kolme käest ühtekokku?
A, B, ja D teewad ühes seltsis tööd. A saab 50, B 75 kop. ja C 1 rbl. päewapalka. 91 tööpäewa kõige kolme tööpäewad kokku - kulus selle töö kallal ära. Töö lõpul leiti, et igaüks ühepalju raha oli
teeninud. Mitu päewa oli igaüks töös olnud?
Maakerapind jaotatatkse wiieks maa-wööks: üks palaw, kaks parajat ja kaks külma maawööd.
Kumbki paras maawöö on palawa maawöö 15/23; kumbki külm maawöö on ühe paraja maawöö
7/44; Mitu ruutpenikoormat tuleb seega iga maawöö alla, sest et terwe maakerapind 9261238 penik.
suur arwatakse olewat?
Karjapoisil oli kuuewõrra niipalju kartohwlid, kui räimi. Ta sõi ühe räime ja 8 kartohwlid ära ja nüüd oli
tal üksnes 5 korda niipalju kartohwlid, kui räimi. Mitu kartohwlit ja räime oli tal eestotsa?
Mõtsawaht saatis poisiga jänesid mõisasse; wana-härrale pidi pois poole osa jänesid ja poole jänest aga ilma katki lõikamata - ära andma; noore-härrale jälle neist, mis nüüd weel üle oliwad jäänud,
poole osa ja poole jänest. Wiimse jänese, mis tal siis weel kätte pidi jääma, wõis pois ise kas süüa
ehk müüa. Mitu jänest anti poisile kaasa?
Kaupmehel on kahte seltsi tubakat; tõisest maksab 1 nael 80, tõisest 48 kop.; tema tahab nõnda
segada, et üks nael 68 kop. maksma tuleks. Mitu naela peab ta 64-ja naela tarwis kummastki seltsist
wõtma?
Kohtu käskjalg saadeti minema; ta sõidab 5e tunniga 7 penikoormat. Talle saadetakse 8 tunni pärast
tõine järele, kes 3me tunniga 5 penikoormat edasi ajab. Millal jõuab ta tõisele järele?
Kolm jõukast meest ostsiwad kokku ühe mõisa. Mõisa hinnast maksis A 4500 rbl wähem kui pool
hinda, B 1000 rbl. wähem kui hinna kolmas jagu, D 1650 rbl. rohkem, kui hinna weerand. Kui kallis oli
see mõis ja kui palju maksis igamees?
2500 turbast jagati wallawalitsuse poolest kolme armetuma perekonnale ahjukütteks ära. Perekond A
sai ikka 7 turbast, kui perekond B 8 sai, ja perekond D sai 2/3 sellest, mis A ja B kokku saiwad. Mitu
turbast sai iga perekond?
Wiinakaupleja segas kahte seltsi wiina kokku; esimesest seltsist maksis pudel 1 1/2 rbl, tõisest 2 3/4
rbl.; ta tahtis 40 pudelit saada nõnda et pudel 2 rbl. maksma pidi. Mitu pudelit pidi ta kummastki
seltsist wõtma?
Esimese seltsi wiin maksis 1,8 rbl. pudel, tõist seltsi 1,3 rbl; kui palju pidi kumbkit seltsi wõetama, et
segadus 1,5 rbl. pudel oleks maksma tulnud?
Viinale, mis 2,04 rbl. toop maksis, lisati wet jätkuks, nii et nüüd toop üksnes 1,8 rbl. wäärt oli. Kui palju
panti wet juure?
Hommiku kell 6 sõitis postiwanker Ast ära B poole ja jõudis tunniga 8 wersta edasi; lõuna ajal 20
minutit pärast kella kahte läks auruwanker Bst minema A poole ja wurab tunniga 40 wersta edasi;
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postitee ja raudtee käisiwad kõrwu; posti ja auruwanker jõudsiwad ühekorraga pärale, tõine B sse, tõine
Asse. Kui kaugel on A Bst?
Berlini linnas on mitmel woorimehel wankri küljes üks masina wärki asutus, mis näitab, kui palju teed
ära on sõidetud. Kui sellest nüüd nähakse, et ühe sõidu pääl esimesed rattad 500 ringi rohkem ümber
on weernud, kui tagumised, ja kui tääda on, et esimene ratas 6,6 jalga, ja tagumine 7,4 jalga ümbert
mõõdab, - kui palju maad on siis ära sõidetud?
Tartu, Walga, Wolmari (Valmiera) ja Riia linnad seisawad nimetatud järge mööda ühe tee pääl. Tartust
Riiga on 246 wersta; Tartu - Walga wahe on Wolmari - Riia wahe wastu, nii kui 5 1/8 : 7 1/4; Tartu Walga tee pool ja Wolmari - Riia tee 3/4 kokku on nii pikk, kui Walga - Wolmari tee 2 2/3 kordne. Kui
kaugel on need linnad ükstõisest?
Pythagoras (ütle pütaagoras), kuulus wana-aja tark, andis küsimise pääle: kui palju õppijaid tal oleks –
järgmise kostuse: ―pool osa õpib filosoofiat (tarkust), kolmas osa matemaatikat (rehkendust); tõisi,
keda weel wait-olemises harjutatakse, on kolme uueste juure wõetud õppijaga (keda enne mitte ligi ei
arwatud) ühtetokku niipalju kui filosoofia ja matemaatika õppijate neljas jagu.― Mitu õppijat oli
sedamööda Pythagorasel enne kolme uue õppija juure-wõtmist?
HEA! Wana jutu järele seisis mees jõe ääres ja kaebas oma waesust. Sääl astub kuriwaim tema juure
ja ütleb: „Ma tahan sinu rahale tõist niipalju, kui sul igakord üle minnes taskus, juure lisada, kui sa
igakord tagasi tulles ühe rubla lubad wette wisata." Rõõmuga wõttis waene mees selle tingimise
wastu; aga kui ta kolmanda rubla jõkke oli wisanud, oli tema tasku rahast tühi, ja meelt ära heites
kargab ta ise ka märja laenetesse. Kui palju raha oli mehel eestotsa olnud?
Kreeklane läks wanal ajal Jupiteri templisse ja palus, et Jupiter tema rahale, mis tal kaasas oli, weel
tõise wõrra niipalju wõtaks juure lisada. See sündis, ja tänulikust meelest ohwerdas mees 2 staatert.
Sellega, mis talle weel üle jäi, läks ta Apollo templisse, palus ja täideti tema palwe niisama; ohwerdas
siin jälle 2 staatert. Nüüd luges ta oma raha üle ja leidis, et tal just kahewõrra niipalju oli, kui eestotsa.
Mitu staatert oli tal eestotsa olnud?
A elas linnas; ta maksis 2/9 omast aastapalgast korteri eest; ülejäädawa pool kulus päätoiduse pääle;
nüüdse ülejäädawa 2/5 läks riiete eest ära; sellest ülejäädawast andis ta 2/3 raamatute eest wälja; nii
jäi talle wiimaks kõiges 70 rbl. järele. Kui suur oli tema aastapalk?
Keegi mängis raha pääle; esimese mänguga kaotas ta oma rahast 1/6; tõisega 1/5; aga kolmanda
mänguga wõitis ta 1/3. Nüüd luges ta raha järele ja leidis, et tal 60 kop. kadunuks oliwad jäänud. Kui
palju oli tal mängu algusel raha olnud?
HEA! Toapoisi tellitud aastapalk oli 80 rbl. selget raha ja ülikond riidid. 7 me kuu pärast lasti ta
teenistusest lahti ja anti talle 21 2/3 rbl. ja see ülikond palgaks. Kui kalliks arwati ülikond?
Talumehel oli kaks lambakarja; wäiksemas karjas oliwad üksnes wanad lambad, neist tõi igaüks kaks
tallekest. Nende tallekeste arw oli tema kahe karja wahe suurune. Kui suuremas karjas ka kõik üksnes
wanad lambad oleks olnud ja kui siis kummaski karjas iga lammas kolm tallekest oleks toonud, siis
oleks temal lambid 432 olnud. Mitu lammast tal oli?
Juut leidis 3 lähkert; oliwad 8 ja 5 ja 3 toopi suured; kõige suurem oli wiina täis, tõised tühjad. Ilma
toobita ehk muu mõõdu abita tahtis ta wiina nii ära jaotada, et kõige suuremasse lähkrisse üksnes 4
toopi jäeks. Kuis oli see tal wõimalik?
Tõrde käiwad 3 kraani; esimene üksi täidab tõrre 3 me tunniga, tõine 4ja, kolmas 5e tunniga. Kui palju
aega kulub tõrre täitmiseks, kui kõik kolm korraga jooksma pannakse?
Weske tiigil on kolm wesiwärawat: kaks, kust wet pääle, üks, kust wet wälja lastakse. Kui tiik tühi, siis
täidab esimene wesiwäraw tiigi 1 1/2 tunniga täis; tõine täidab tiigi 2 1/3 tunniga; kolmanda läbi läheb
täis tiik 3 1/4, tunniga tühjaks. Kui kaua aja pärast saab tühi tiik täis, kui kõik 3 wesiwärawat korraga
lahti tehakse?
P jättis testamendis ühe jao omast warandusest haigete-, waeste- ja waestelaste-majale ja mitmele
koolile järgmisel wiisil pärida. Haigete-maja saab päranduse kümnema jao ja üle selle weel 100 rbl;
ülejäädawast saab waeste-maja 10nema jao ja weel 200 rbl.; nüüdsest ülejäädawast saab waestelaste22

maja 10nema jao ja weel 300 rbl.; üks kool saab sellest, mis nüüd weel üle jäi, 10 nema jao ja 400 rbl.
j.n.e. Päranduse jagamisel leiti, et iga asutus ühewõrra sai. Kui suur oli see pärandus? Mitu kooli
saiwad sellest osa? Kui palju sai iga asutus?
S. ja T. oliwad kaks jalameest. S käis 3me minutiga 91 raudsülda, T. iga minutiga 28 raudsülda. Nad
hakasiwad tõine tõisest külast, mis 7 penik. tõinetõisest eemal, tõinetõisele wasta minema. S. hakas 2
1/2 tundi enne rändama, kui T. Kui kaua aja pärast jõuawad nad wastastiku kokku?
Kaupmees oli kahe aastaga 5760 rbl. rikkamaks läinud. Tema poeg küsis, kas kummagi aasta kasu
ühesuurune olla. Ei, kostis isa, waid kummagi aasta kasude wahe on suurema kasu kolmanda jao
suurune. Kui suur oli sedamööda kummagi aasta kasu?
Wiinakaupleja segas kahte seltsi wiina kokku, 3 toopi esimest ja 9 toopi tõist seltsi sokku segatud,
annab segaduse, millest 1 toop 2 rbl. maksma tuleb; 24 toopi esimest ja 6 toopi tõist annawad
segaduse, mille toop 2 7/10 rbl. maksab. Kui kallis oli kumbkit seltsi wiina toop?
37 naela tina kaotawad wees 5 naela raskust, ja 23 naela seatina kaotawad wees 2 naela raskust.
Üks anum, mis nende segadusest on ja 120 naela kaalub, kaotab wees 14 naela raskust. Kui palju on
selles tina ja kui palju seatina?
Üks tiik on 9900 kantmeetert suur ja saab kahest kraawist wet pääle. Kui esimese kraawi wesiwäraw
10 tundi ja tõise wäraw 14 tundi lahti on, siis saab tiik, mis tühi oli, täis; ta saab ka täis, kui esimene
wäraw 18 ja tõine 12 tundi lahti on. Mitu kantmeetert wet saadab kumbki wäraw ühe tunni sees?
Mitme tunniga saab tiik täis, kui mõlemad wärawad ühepalju aega lahti on?
Kaupmees ostis kahte seltsi wiina; wedro maksis esimesest seltsist 90, tõisest 60 rbl. Ühtekokku
maksis ta 3840 rbl. Oleks ta paremat seltsi wiina niipalju ostnud, kui ta halwemat ostis, ja oleks ta
halwemat niipalju ostnud, kui ta paremat ostis, siis oleks tal 330 rbl. wähem maksta olnud. Mitu wedro
ostis ta kummastki seltsist?
A ja B mängisiwad weerimängu. A ütles B-le: Kui sa mulle 3 rbl. ette maksad, siis panen ma iga
mängu pääle 60 kop. sinu 36-e kopika kõrwa ja mängin sinuga 36 mängu. B oli sellega rahul ja wõitis
selleläbi oma 3 rbl. tagasi ja päälegi weel 2 rbl. 28 kop. Mitu mängu oli kumbki wõitnud?
Kõrtsimees walas wiinale wet jätkuks. Ta leidis, et oleks ta kumbkit webelikku 6 toopi rohkem wõtnud,
siis 7 toopi wiina 6-e toobi wee pääle tuleks; oleks ta aga kumbkit 6 toopi wähem wõtnud, siis tuleks 6
toopi wiina 5-e toobi wee pääle. Kui palju oli ta kummastki tilgakesest segaduseks wõtnud?
Mõisnik tellis 6 tosinat pudelit Moosel-wiina ja 3 tos. pud. Rein-wiina, kokku 126 rbl. eest. Sest et
waheajal wiin 1/2 rubla pudeli päält odawamaks oli läinud, sai ta selle raha eest 20 pudelit Mooselwiina ja 3 tosinat 8 pudelit Rein-wiina enam, kui tellitud. Kui kallis oli eestotsa kummagi wiina pudel
olnud?
Kolm töömeest on ühe töö kallal järgimööda töös, kokku 120 päewa. A sai päewas 20 kop., B 24 ja D
30 kop. Lõpeks oli igamees ühewõrra raha teeninud. Mitu päewa oli igamees töös olnud?
Kantsis (kindlus) seisiwad kahe külje pääl suuredtükid; ühe külje pääl oli iga suuretüki jaoks 300 kuuli
ja tõise külje pääl iga suuretüki jaoks 200 kuuli, kokku 4400 kuuli tagawaraks. Kui lahingis iga suurtükk
ühel pool 60 ja tõisel pool 20 pauku oli lasknud, oli kuulide hulk seeläbi 800 tükki wähenenud. Mitu
suurttükki oli ses kantsis kummagi külje pääl?
Hobusel ja eeslil oli kummalgi oma koorm kanda. Kui hobune eesli koormast seitsmenda jao oma
selga wõtaks, siis oleks mõlematel ühewõrra koormat. Kui aga terwe eesli koorm ka hobuse selga
saaks pantud, siis oleks sel kaks puuda enam kanda, kui tema enese kahekordne koorm. Kui raske oli
hobuse ja eesli koorm?
Rikkal mehel oli kaks hõbe karikat. Pannakse esimesesse 30 rbl. raha, siis on ta ühes selle rahaga
hinna poolest tõise wääriline; pannakse aga need 30 rbl. tõise karika sisse, siis on see nüüd nelikorda
niipalju wäärt kui esimene. Kui kallis oli kumbki karikas?
Tõrde jookseb kahest torust wet. Lasti esimene toru 3 ja tõine 2 tundi jooksta, siis saadi 98 kantjalga
wet; lasti esimene toru 2 1/2 ja tõine 3 tundi jooksta, siis saadi 111 kantjalga wet. Mitu kantjalga
jooksis kummastki torust ühe tunniga wet wälja?
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Koolmeister tahtis 100 tahwelt osta, 40 kop. tükk. Kaupmehel oli aga kolme seltsi tahwlid: 48, 36, 28
kop. tükk. Kõige kallimaid oli 52 tükki. Mitu tahwelt pidi nüüd koolmeister tõisest kummastki seltsist
juure wõtma, et 100 saaks ja hind wälja tuleks?
Karjamõisas oli kaks lamba lauta ja kummaski laudas oma jagu lambid. Et kummassegi lauta
ühewõrra lambid saaks, aeti esimesest laudast niipalju tõise lauta, kui sääl juba ees oli, sellepääle aeti
tõisest laudast esimesesse niipalju juure, kui nüüd weel esimeses oli, ja wiimaks aeti esimesest tõise
lauta niipalju juure, kui senna wiimati oli jäänud. Lõpeks oli kummaski laudas 80 lammast. Mitu
lammast oli eestotsa kummaski laudas olnud?
Peremehel oli elaja karja söödaks paras jagu põhku talwe jaoks paigale pantud. Tahaks ta 9 lehma
ära müüa, siis saaks ta põhuga 6 nädalat kauem läbi, ehk kui tal neid 6 nädalaid tarwis ei ole, siis
wõiks ta 54 koormat põhku ära müüa. Kui ta aga 6 Iehma juure ostab, siis tuleb talle 3 nädalat enneaegu puudus kätte. Mitu koormat põhku peab ta siis juure ostma?
Linnas oli jala- ja hobusewägi seismas. Kuupalka sai iga jalawäemees 5 rbl. ja iga hobusewäemees 8
rbl., ülepää 1800 rbl. Kui nüüd kalli aja pärast igale jalawäemehele 1 rbl. ja igale hobusewäemehele 1
1/2 rbl. kuu päält rohkem anti, siis läks 350 rbl. rohkem ära. Mitu jala- ja mitu hobusewäemeest oli ses
linnas?
Hispania-maal ajasiwad lamburid kolm suurt Merino-lambakarja ükstõise lähedale. Nüüd jooksiwad
1200 lammast B karjast A karja, sellepärast oli A karjas nüüd kahewõrra niipalju, kui B karja järele oli
jäänud; siis jooksiwad 1600 lammast D karjast A karja, ja siis oli A kari kolmewõrra nii suur, kui
nüüdne D kari; wiimaks jooksiwad 400 lammast B karjast D karja, ja nüüd oliwad need mõlemad
karjad ühesuurused. Kui suur oli iga lambakari eestotsa olnud?
Kaks talusulast A ja B maksiwad kokku 63 rbl. renti. A maksab oma põllu eest 35 rbl., temal on küll 4
wakamaad enam põldu, kui B-l, aga tema põld teeb wakamaa päält 6 rbl. wähem sisse, kui A põld.
Oleks A-l 6 wakamaad enam põldu, kui tal on, ja teeks B põld wakamaa päält 9 rbl. wähem sisse, kui
ta teeb, siis peaks A 45 rbl. renti maksma. Mitu wakamaad oli kummalgi ja mitu rbl. sai kumbki oma
põllu wakamaast sisse?
Aurulaewa pääl, mis Tartust Pihkwa poole sõitma hakas, oli laewa nina pool 24 reisijat enam, kui pära
pool. Kõige reisijate päält kokku saadi 540 rbl.; sõiduhind oli laewa nina pool 7-me reisija eest 1 rbl.
odawam, kui laewa pära pool 4-ja reisija eest. Poole tee pääl tuli weel 18 reisijat laewa nina, ja 6
reisijat laewa pära pääle, mis läbi endisest sissetulekust 2/15 rohkem sõiduhinda saadi. Kui palju
reisijaid wõttis aurulaew sel päewal Tartust pääle, ja kui kõrge oli sõiduhind laewa nina ja pära pääl
iga reisija päält?
Weetõrs wõib kolme toru läbi täidetud saada; 10-ne minutiga, kui esimene ja tõine, 20-ne minutiga, kui
tõine ja kolmas, 15-ne minutiga, kui esimene ja kolmas jooksma pannakse. Kui kaua ajaga täidab iga
toru üksinda selle tõrre ? Kui palju aega kulub tõrre täitmiseks, kui kõik kolm korraga jooksma
pannakse?
Auus mees sai wiiekümne aastasel ametipäewal kolm kallihinnalist kingitust: karika, toosi ja task-uuri.
Maksiwad kokku 500 rbl. Karikas maksis üksi niipalju, kui toos ja task-uur kokku; karikas ja toos kokku
maksiwad neljawõrra niipalju, kui task-uur. Kui palju maksis iga kingitus?

J.Kurrik Arwuwald II
8 müürisseppa teewad 3me päewaga 3600 telliskiwi müüriks; mitu tellisk. 9 müüriss. 12 1/2 päewaga?
(16875)
24 kangurt kuawad 6e nädalaga 20 kangast à 30 arssinat pikk ja 5/4 arss. lai, kui nad nädalas 5
päewa, päewas 9 tundi tööd teewad; kaupmees tahab aga 3 e nädalaga 25 kangast à 40 arssinat pikk
ja 3/4 a. lai kududa lasta, ja peawad kangrud 6 päewa nädalas ja 10 tundi päewas töös olema; mitu
kangurt peab ta kudama panema? (36)
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Kantsis on 4000 meest. Nende ülespidamine maksis aastas 150000 rbl. Nüüd tuli weel 750 meest
juure ja 6 2/3 kuu pärast marssisiwad kõik ära; mis tuli nende kõikide ülespidamine sel wiimsel ajal
kroonule maksma? (98 958 1/3)
Peremehel oli kaks heinamaad, tõine 24, tõine 30 wakamaad suur. Wäiksema niidawad 6 niitjat 4ja
päewaga maha; mitu niitjat jõuawad suurema 2 1/2 päewaga maha niita? (12)
Müür, mis 49 jalga pikk, 2 j. paks, 7,5 j. kõrge, saab 2 he nädalaga üles tehtud, kui 6 müürisseppa iga
tööpäewal 10 tundi ta kallal töös. Mitu jalga müüri, mis 7 jalga kõrge ja 1,75 j. paks, jõuawad 9
müürsseppa 3me nädalaga igapäew 12 tundi tööd tehes walmis teha?
Perenaene wiis 25 naela lõnga kangru kätte ja sai sellest kanga, mis 48 küünart pikk ja 1/4 k. lai.
Tõinekord andis ta 36 1/2 naela lõnga kangru kätte ja tellis kanga 1 1/2 küünart laia; kui pika sai ta
nüüd kanga?
4 töömeest telliti ühe töö kallale 45eks päewaks töösse, 5e päewa pärast tuleb 2 meest ja siis 3me
päewa pärast weel 3 meest juure. Mitme päewaga sai see terwe töö tehtud?
7me rbl. eest lõpeb kiwiõli, kui 5 lampi 20 õhtut iga õhtu 3,5 tundi põlewad; mitmeks õhtuks jätkub 10,2
rbl. eest õli, kui 6 lampi iga õhtu 4,25 tundi põlewad?
Hobune jõudis maantee pääl 320 telliskiwi - à 10 tolli pikk, 4 5/6 t. lai, 2 1/2 t. paks - edasi wedada;
mitu telliskiwi jõuab seesama hobune tõist teed kaudu ära wedada, kui iga telliskiwi 9 1/2 tolli pikk, 4
1/2 t. lai, 2 1/3 t. paks, - ja see tee nii sant, et 57 naela selle pääl just nii raske edasi liigutada, kui 96
naela esimese pääl?
A jättis surres 1890 rbl. pärandust järele; tema wõlad aga oliwad: B 2000 rbl., D 1560 rbl., E 1840 rbl.
Kui palju sai iga wõlanõudja?
1. Märtsil hakkab A 1500 rublaga kauplema. 1. Mail tuleb B juure ja 1. Septembril D, ja 1. Nowembril
ka weel E. Tõise aasta 1. Märtsil jagawad nad saadud kasu ja igamees saab ühewõrs. Kui palju
rahaga olirwad B, D ja E kauplema hakanud?
A hakkab 2450 rublaga aasta algusel kauplema. 3 kuud hiljem tuleb B, ja jälle 3 kuud hiljem D juure.
Aasta lõpul jaotawad nad kasu, mis 1800 rbl. suur, ja leiawad, et A ikka 1 3/4 rbl. saab, kui B 1 ¼, ja
D 1 rbl. saab. a) Kui palju saab igaüks kasurahast? b) Kui palju rahaga oliwad B ja D kauplema
hakanud?
Peterburgi kaupmees ostab Inglismaal 12 kangast kalewid, iga kangas 52 1/2 yard pikk (ütle jard),
maksab iga kanga eest 26 1/4 ginee. Kui kallilt wõib ta Peterburgis arssina müüa, kui ta tolli ja
wooriraha tasumiseks a) 75 %, b) 100% rohkem wõtab? (1 ginee - 6 rbl. 50 kop. hõb.; 9 arssinat - 7
yard.)
Geomeetria
Lauale, mis 2,4 küünart pikk ja 1,2 k. lai, tahetakse wahariie pääle lüüa. Mitu küünart kulub riiet, kui
see küünra laiune on? Kui palju tuleb see riie maksma, kui ruutküünar 50 kop. maksab
Mis tuleb toa seinade ja lae lupjamine maksma, kui tuba 16 jalga pikk, 12 lai ja 8 jalga kõrge ja kui
uste ja aknate suurus kokku ühe otsaseina wääriline, ja kui ruutküünra lupjamine 8 kop. maksab?
Kõige suurem tare maa pääl on Moskwa linnas ratsasõidu-kool, mis umbes 144 meetert pikk ja 38
meetert lai - ilma et lael ühtegi tuge all oleks. Mitu inimest mahuks senna sisse, kui iga inimese pääle
4 ruut-jalga põrmandut arwatakse? (1 meeter - 1 1/3 arssinat).
Taki Jaagul oli 2 keeduwilja-aida, tõine 40, tõine 30 küünart pikuti kui ka laiuti; marjapuu-aid oli aga
neljawõrra niisuur, kui mõlemad esimesed kahekesi kokku, - oli ka pikuti ja laiuti ühesuurune. Mitu
sülda on marjapuu-aial rohkem aida ümber, kui kahel keeduwilja aial ühtekokku? (120 sülda)
Tükk aiamaad oli pikkruudi sarnane: 68 arssinat pikk ja 48 arss lai. Selle maatüki pääle tehti ümberringi
müür 0,5 arss. paks, ja sissepoole tehti müüri äärt mööda uulits 1,5 arss. lai; pääle selle tehti ristuulits,
mis aia keskpaigast oma 4 haru kuni müüriäärse uulitsani saatis ja 2 arss. lai oli. Mitu arssinat jäi nüüd
weel aiamaad järele?
Kui pikk ja lai on üks täisruudi sarnane aid, mis tõise roobi-sarnase aiaga ühesuurune on, mille
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kõrwuküljed 60 ja 40 küünart pikad, ja ükstõisest 200 küünart eemal? (100)
Suurtükk sihiti otsaga 45 kraadi silmaringist kõrgemale ja lasti tahti. Esimese sekundiga lendab kuul
345 meetert edasi. Kui kõrges oli kuul esimese sekundi lõpul?
Külgühtlase kolmnurga kujuline põld, mille külje pikkus 86 küünart, oli tõise põlluga, mis täisruudi
kujuline, just ühesuurune. Kui pikk oli tõise põllu külg?
Paarisküljelise kolmnurga põhijoon on paariskülje wastu nagu 10:13; ümbert mõõta on see lolmnurk
288 küünart. Mitu ruutküünart on ta suur?
Hobune taheti ristikheinamaa pääle nii pika nööri otsa sööma panna, et ta 12,56 ruut-küünart maad
ulataks puhtaks sööma; tui pikk pidi nöör olema? (2)
Kuulsa Rafaeli kuulus pilt: püha laps emaga - on ümmargune ja 0,675 meetert kõrge. Mitu ruut-jalga
on see pilt suur? (1 meeter - 1 1/3 arss.)
Lehm oli 6e jala pikkuse nööri otsas rohumaa pääl söömas; 3 e tunniga sõi ta tiku ümbert maa
niikaugele paljaks, kui ta ulatas. Mitmeks tunniks saaks ta rohtu süüa, kui nöör 10 jalga pikk oleks? (6
¼)
Mitmele hobusele saab jeätükki wedada, mis 10 jalga pikk, 8 jalga lai ja 2 jalga paks on, sest et jeä 0,9
korda wee raskune on ja 25 kanttolli wet umbes 1 nael kaalub ja hobuse koormaks 40 puuda arwatakse?
Üks jagu wet annab 1700 niisama suurt jagu auru; mitu kanttolli wet kulub seega aurutoru auruga
täitmiseks, mis 8 tolli läbi mõõta ja 10 jalga pikk?
Täiswinklise kolmnurga küljed sünnitawad ühe sammuwa järje. Kolmnurk on 216 ruut-jalga suur. Kui
pikk on iga külg?

Aritmeetiline jada
800 rubla peab säetud tähtpäewadel ära maksetama, selkombel et 1. tähtpäewal 20 rbl., igal
järgmisel ikka üks kindel jagu enam kui eelminejal, ja wiimsel tähtpäewal 80 rbl. maksetakse. Mitme
tähtpäewaga saab see raha maksetud ja kui palju makseti järgmisel tähtpäewal ikka enam kui
eelminejal? (16; 4)
Wõlgnik lubas oma wõla, 1650 rbl. 15ne kuuga ära maksta: esimesel kuul 40 rbl., igal järgmisel ikka
üks kindel jagu enam. Kui palju peab ta igal järgmisel kuul ikka enam maksma? Kui palju peab ta
wiimsel kuul maksma? (10; 180)
Koolmeister ostis raamatupoest 7 raamatut, mille hinnad sammuwas järjes seisiwad. See raamat, mis
hinna poolest kõige odawamale kõige lähedamal seisis, maksis 80 kop., kõige kallim raamat maksis 2
rbl. 30 kop. Kui kallis oli iga raamat ja kui palju tuli raamatukaupmehele maksta?
Töömees kaewab kaewu; saab esimese jala päält 8 kop., tõise päält 10 kop. j.n.e. ikka 2 kop. järjest
enam. 4 rbl. 50 kop. makseti talle ette. Kui sügawasse peab ta selle raha eest kaewama?
Koobas taheti 15 jalga sügaw kaewada. Töömees aga jättis, pääle selle kui ta 10 jalga oli kaewanud,
töö tõise hooleks. Kui palju teenis kumbki töömees, sest et esimese jala päält 10 kop., iga järgmise
jala päält ikka 5 kop. enam makseti?
Sulane ostis hobuse. Kaup tehti nii, et ostja esimese kabjaraua naela eest 20 kop., tõise eest 25 kop.
ja nii iga järgmise naela eest ikka 5 kop. enam maksab. Kui palju maksis hobune, sest et kabja-naelu
32 oli?
Tühja ruumi sees kukub keha esimeses sekundis 4,9 meetert ja igas järgmises sekunbis 9,8 meetert.
enam kui eelminejas. Mitu jalga on torn kõrge, mille otsast see 4ja sekungiga maha kukub?
Mitu meetert sügawasse kukub keha tühjas ruumis 60nemas sekundis?
Kui õhku pumbates esimese tõmbamisega õhk kolmewõrs õhemaks jäeb ja iga järgmise
tõmbamisega ikka niisamawõrs, kui õhuke on siis õhk 10 nema tõmbamise järele?
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Kui walgus klaasruudist läbi tungides 1/4 jõuetumaks jäeb (s.o. et ta jõud siis weel kõiges 0,75 suur
on), kui ta siis igast järgmisest ruudist läbi paistes ikka niisammawõrs kahaneb, - kui kange on siis
walgus, mis 10nest ruudist järgimööda läbi on paistnud?
Linnas mängis keegi raha pääle: esimesel korral pani ta 1 kop. wälja ja kaotas; ta wõttis nõuuks, iga
järgmise mängu pääle ikka kolmewõrs niipalju wälja panna, kui eelmineja pääle, kunni õnn tema sülle
hakkaks sadama. 9 õnnetuma mängu järele pidi ta mängimise seisma jätma, sest et tal kaasa toodud
rahast kõiges 2 kop. weel taskus oli. Mitu kopikat pani ta 9. mängu pääle wälja ja kui palju oli tal
mängu algusel raha olnud?
Külamees läks laadale hobust ostma; ta silmas warsi looma, mis talle meele järele oli, ja hakas
kauplema. Müüja ütles: „Praegu on minu hobusel paljalt 3 rauda all, tee pääl on tõine tagumine raud
ära kadunud, tõises rauas, mis alles all, ei ole enam kui 4 kabja-naela; kumbki esimene raud on 8
naelaga täieste kinni löödud. Maksa mulle esimese naela päält 1 kopik, tõise päält 2, kolmanda päält
4 kop. ja nõnda ikka iga järgmise naela päält kahewõrs niipalju kui eelmineja päält, - ja hobune on
sinu." Mees oli rõõmus, et hobuse nii odawalt omale saab; aga kuida ehmatas ta, kui wiimati wälja
arwas, mis hobune selkombel maksma oleks tulnud! Kui palju? (1 048 575 kop)

28 töömeest kaewawad, kui nad päewas 10 tundi, nädalas 5 1/2 päewa töös, 3 1/2 nädalaga ühe 147
jalga pika, 7 jalga sügawa, päält 11, alt 8 jalga laia kraawi walmis; mitu töömeest on waja, kui kraaw
192 jalga pikk, 6 jalga sügaw, alt 10, päält 14 jalga lai peab saama ja kui 5 nädalat à 6 päewa à 8
tundi tööl oldakse?
Wabrikus andsiwad 50 lampi iga 24 ja tunni kohta 6 tundi walgust, see maksis pooles aastas 250 rbl.
hõb. Edaspidi tahetakse aga iga 24ja tunni kohta paljalt 4,2 tundi tulewalgel tööd teha; aga 10 uut
lampi ostetakse juure ja tehakse walgus suuremaks, nõnda et iga lamp 1/4 osa õli enam ära põletab,
kui enne seda. Kui palju tuleb selkombel wabriku walgustamine 8 kuu sees maksma?
Weetõrre põhjas on ümmargune auk: 1,25 tolli läbi mõõta; kui suureks peab see auk tehtama, et
sellest ühet ajal wet kahewõrs niipalju kui enne wälja jookseks?
Puussepp tahtis tamme hinda wälja arwata, mille wari praegu 24 arssinat pikk oli, kuna sääl kõrwal
seiswal 1,2 arssinat pikal kepil 1,8 arssina pikkune wari oli. Tüwe otsast oli tamm 3,6 arssinat jäme.
Juured ja oksab arwab ta raiumise ja wedamise palgaks. Mis tuleks see tamm maksma, kui
kantarssina puu hinnaks 14 rbl. arwatakse?
Pärisperemees müüs ühe karja lehmi 300 rbl. eest ära; kui ses karjas 6 lehma enam oleks olnud, siis
oleks iga lehm 5 rbl. odawam olnud. Mitu lehma müüs ta ära?
Kolm kaupmeest A, B ja D panewad raha kokku, kauplewad ühtlasi ja saawad kasu 800 rbl. wähem,
kui rahasumma, misga kauplemine algas. A saab kasurahast 600 rbl.; tema oli 170 rbl. enam
kauplemiseks andnud, kui B; B ja D oliwad kokku 2350 rbl. andnud. Mitme rublaga oli igamees tõiste
seltsis kauplema hakanud?
Mees tegi ühe töö 15 päevaga valmis; naesel kulus sellesama töö kallal 20 päewa ära. Kui suur oli
sedamööda mehe töörammu naese töörammu wastu?
HEA! Hobuse wiledus on aurumasina wileduse wastu nagu 5:12; hobune sõidab ühe tee 37 ½ tunniga
ära; mitme tunniga sedamööda aurumasin?
Kui lamp iga õhtu 2 1/2 tundi põleb, siis ulatab kiwiõli 35-eks päewaks; mitmeks päewaks sedamööda,
kui lamp iga õhtu 3 1/3 tundi peab põlema?
Toapois sai aastas pääle rahapalga weel ülikonna riidid, mis 20 rbl. wäärt. Kolme kuu pärast lasti ta
teenistusest lahti ja anti talle ülikond palgaks. Kui suur oli sedamõöda tema aastane rahapalk?
Sõawägi oleks oma toiduwaraga 7 päewa läbi saanud; et ta aga 12 päewa läbi saaks, sellepärast
saadeti 1500 meest ära. Mitu meest jäiwad nüüd weel toidu otsa?
Pärisperemees laskis 2 tükki wõsamaad põlluks teha. Esimese kallal oliwad 12 meest 16 päeva a 10
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tundi töös; mehe päewapalk oli 60 kop. Töise kallale minnes läks 2 meest ära, tõised oliwad iga päev
12 tundi töös ja lõpetasiwad töö 20 päewaga. Kui palju tuli nende kahe maatüki harimine maksma?
5 hobust söövad 6e päewaga 11 ¼ tsetwerikut kaeru ära, ja 8 lehma 4ja päewaga 16 puuda heinu.
Peremehel oli 8 hobust ja 12 lehma. Kui palju kaeru ja heinu lõpeb tal selkombel 1 ½ kuu ehk 45 päewa
sees oma loomade toiduks?
Mõisnik laseb palka mõtsast kodu wedada. 5e päewaga jõuaksiwad 30 neljahobuse rakendust neist
jagu saada, kui iga rakendus päewas 3 voori käib. Nüüd tahab mõisnik ühe päewaga kõik palgid ära
wedada ja kutsub sellepärast walla rahwast talgutele. Wallast on aga üksnes kahehobuse rakendust
saada, kes kõiges 2/3 wõrs neljahobuse koormat pääle panewad, aga päewas 5 woori ära käiwad.
Mitu kahehobusemeest peab ta talgutele kutsuma?
600 soldatit oleksiwad 60 päewa toiduwaraga läbi saanud. 2he päewa pärast lasti lahingis 20 meest
maha ja 10 päewa pärast seda saadeti 70 meest juure. Kui kauaks ulatab selkombel nende
toiduwara üldse?
Merehädas wisati üle laewa weere merde 2 waati kohwi, kaupmehe A jagu, wäärt 600 rbl., ja mõned
kastid suhkurt, kaupmehe B jagu, wäärt 900 rbl. Selle läbi päästis laewnik oma laewa, wäärt 7500 rbl.
ja kaupmehe D willased kangad, wäärt 2400 rbl., ja E linased kangad, wäärt 2500 rbl., ja G
wiinaankrud, wäärt 4500 rbl., ja H riisitündrid, wäärt 3000 rbl. Kui palju tuleb nüüd igale kaupmehele
ja laewnikule kahju kanda?
A, B, D rendivad ühe karjamaa 75 rbl. eest omale. A saadab selle karjamaale 15 lehma 6 kuud aega,
B 20 lehma 4 kuud aega, D 25 lehma 3 kuud aega. Kui palju renti tuleb kellelgi maksta?
Looduse seadus õpetab, et lausa õhk on hapniku ja mädaniku segadus ja on 100 kantjala õhu sees
80 kantjalga mädanikku ja 20 kantjalga hapnikku. Mitu kantjalga on kumbkit toas, mis 8000 kantjalga
suur, kui õhk sääl sees täieste puhas?
A hakkas kauplema. 5 kuud hiljem astub B niisama palju rahaga talle seltsi, ja 3 kuud pääle B tulekut
tuleb D ka ühesuuruse rahasummaga juure. Nüüd kauplewad nad ühtlasi veel 8 kuud ja võidawad
360 rbl ehk 15 %. a) Kui palju saab keegi kasust omale? b) Kui palju oli neil kellelgi kauplemisi algusel
raha olnud?
Mõisnik tahab soost kraawisid läbi lõigata. Neli talumeest wõtawad selle töö oma pääle, 180 rbl. eest.
K saadab töösse 4 sulast 6eks päevaks, L 3 sulast 10neks päewaks, M 5 sulast 6eks päevaks, N 2
sulast 8ks päevaks. Mitu rubla saab iga talumees oma sulaste töö eest?
Raudteed tegema saadeti A külast 40 meest 14 päeva pääle, B külast 50 meest 20 päeva pääle, D
külast 48 meest 15 päeva pääle, E külast 60 meest 8 päeva pääle. Tööpalka makseti kõige nelja küla
pääle kokku 1662 1/2 rbl. Kui palju sai a) iga küla? b) iga töömees?
A, B ja D lasewad linna uulitsad uueste prügida. A saadab 2 meest, kumbgi saab 1/2 rbl.
päewapalka; B saadab 3 meest, igamehe päewapalk 1/3 rbl.; D saabab 4 meest ja annab igamehele
1/4 rbl. päewas. Igakord kui A mehed 3 päewa töös, siis B mehed 4 päewa, ja D mehed 5 päewa.
Kõige töö eest makseti kokku 240 rbl. Mitu päewa oliwad kellegi mehed töös olnud?
5 ankurt wiina osteti 96 rbl. eest; 2 ankurt sellest wiinast läksiwad rikkesse ja pidiwad 70 % kahjuga
ära müütud saama; tõised 3 ankurt müüti 40 % kasuga ära. a) Kui kallilt müüti halwaks läinud wiina
pudel? b) Kui kallilt hää wiina pudel? d) Kui palju kasu ehk kahju saadi nende wiie ankru päält? Mitu
% see teeb?
Riia kaupmees ostab Bordoo linnas 50 ankurt wiina, maksab pudeli eest 11/5 frank. Tolli- ja
wooriraha ühtekokku on ostuhinna kõrgused. a) Mitu rubla hõbedat tulewad talle need 50 ankurt
maksma? b) Mitme kopika hõb. eest peab ta Riias pudeli müüma, kui ta 25 % kasu tahab saada? (1
frank - 25 kop.)
Ühel rikkal mehel oli niipalju raha 5 % pääl kasu kandmas, et tal igas minutis 2 kop. kasu sisse tuli; kui
suur oli see kapital?
Tallinna kaupmees ostab Messina linnas 20 kasti tsitronisid, igas kastis 300 tükki; 6 tükki maksawad
tal ostes ikka 1 1/2 liira; kui kallilt wõib ta Tallinnas kasti ära müüa, kui ta 60 % kasu tahab saada? (1
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liira - 25 kop. hõb.)
Sõjawägi oli 80000 meest suur; iga pääliku all oli pool niipalju soldatid, kui päälikuid üldse oli. a) Mitu
päälikut oli ses sõjawäes? b) Mitu meest oli iga pääliku all?
Keegi jagas hulga waestele 6 rbl. 54 kop. ära. Ta andis iga waesele kahewõrra niipalju kopikaid, kui
waesid oli, ja wiimsele andis ta üle jäänud 6 kop. weel pääle. a) Mitu waest oli saamas? b) mitu
kopikat sai iga waene?

Maamõõtja mõõtis peremehele heinamaa kätte, mis pikuti ja laiuti üks. Peremehe soovi täites laiendas
ta aga heinamaad kumbkit pidi 300 küünart ja selle läbi sai heinamaa 9/16 suuremaks. a) kui pikk ja
lai oli heinamaa esimese mõõtmise järele olnud? b) Mitu wakamaad sai peremehele nüüd
heinamaad?
Üks polk mehi marssis ühepikkustes rentides (kolonn) lahingisse; paksuti oli rentkonnas 5 meest
wähem, kui laiuti. Waenlasele wastu jõudes lasti laiuti igale rendile 845 meest weel otsa astuda, mis
läbi rentkonda paksuti kõiges 5 meest jäi. Mitu meest oli ses polgus?
Peremehel oli heinamaa, mis pikuti ja laiuti 60 küünart mõõdab. Ta wahetas selle ühe tõise heinamaa
wastu ära, mis suuruse ja hääduse poolest esimese sarnane, aga mis risti 22 küünart kitsam oli, kui
pikuti. Kui pikk ja lai oli see tõine heinamaa?
Tare taga oli aid 70 küünart pikk, 52 ½ küünart lai. Perenaine soowis seda keeduwilja-aiaks,
peremees wiljapuu-aiaks. Mõlemate soowi pidi aidnuk selkombel täitma, et ta keset aida
neljanurgelise tüki maad wiljapuude tarwis ära pidi mõõtma, mille äär aia äärest igalt poolt
ühekaugusel ja mis terwest aiast just pool. Kui pikk ja lai pidi see tükk olema ja kui suur wahe aia ja
selle maa-tüki wahel?

Kõrtsimees müüs 39 rubla eest napsi ära ja wõidab selle juures niimitu protsenti, kui mitu rubla ta
napsi eest oli välja annud. Mitme rubla eest oli ta napsi ostnud?
Kindrali käsu all oli kolmewõrs niipalju jalaväge kui hobuse-väge. Nende hulgast oli enne lahingit ära
karanud 120 meest vähem, kui jalaväe 1/12 ja 120 enam, tui hobuse-wäe 1/12; terve wäe 1/4 jäi
maha üht kantsi kaitsma ja 3/8 jäi lahingist üle; kõik tõised saiwad muist vangi, muist surma.
Arwatakse neile, kes wangi ja surma saiwad, 300 meest juure, siis olesks nende hulk pool nii suur,
kui eestotsa jala-meeste arw. Mitu meest oli selle kindrali käsu all?
Lamburi käest riisusiwad ära karanud soldatid esimesest puhku tema karja 1/4 ja 1/4 lammast, tõist
puhku ülejäänud lammaste arwu 1/3 ja 1/3 lammast, kolmat puhku neist, mis nüüd weel alles oliwad,
½ osa ja 1/2 lammast. Nüüd oli kõiges 25 lammast weel lamburile jäänud. Kui suur oli tema kari esite
olnud?
Keegi wõitis mängides kahewõrra niipalju raha, kui tal ise oli, selle pääle kaotas ta 16 kop., siis kaotas
ta jälle 4/5 sellest, mis tal weel oli, ja wõitis wiimaks niipalju, kui tal eestotsa raha oli olnud. Nüüd oli tal
80 kop. raha. Kui palju oli tal mängu algusel raha olnud?
Sõalaewa pääl oli madrussid ja soldatid. Kolme suure-tüki pääle tuli ikka 22 madrust ja pääle selle
weel 10 meest. Kõiki mehi kokku oli 5 korda niipalju, kui soldatid ja suuri-tükka ühtekokku. Kui merelahingis, kus surma oliwad leidnud elamajääjate arwu 1/4, 5 meest wähem oleks surmatud, siis tuleks
nüüd weel kahe suure-tüki kohta ikka 13 meest. Mitu suur-tükki, madrust ja soldatid oli esialgusel
selle laeva pääl?
Peremees tappis sügise oma lamba-karja 1/4 ära ja ostis selle pääle 3 lammast juure; siis tappis ta
nüüdse lammaste arwu 1/3 ära ja ostis siis 2 lammast juure; wiimaks tappis ta weel neist, mis tal
nüüd oli, 1/7 ära, ja selkombel jäi talle üle-talwe pidada 12 lammast. Mitu oli tal lambaid olnud?
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Kaupmees wõttis omast kauba-rahast iga aasta algusel 500 rubla maja-pidamise tarwis; rahale,
millega ta kauples, kaswas iga aasta selle 1/3 juure. Selle läbi leidis ta kolmanda aasta lõpul, et ta
kahewõrra nii rikkaks oli saanud, kui kolme aasta eest. Kui palju oli tal 3 me aasta eest raha olnud?
Kaupmees ostis aami wiina 1440 rbl. eest; ta müüs sellest 12 toopi enam kui 3/4 aami 25% kasuga
ära. Mis üle oli jäänud, müüs ta nii kõrge hinna eest, et ta see läbi terwe aami päält läbistikku arwatud
60% kasu sai. Kui ta kõige wiina wiimsest saadud hinna eest oleks müünud, siis oleks ta 175% kasu
saanud. Mitu toopi oli see aam suur?
Mõisa rentnik wahetas 12 tsetwerti nisu 8 tsetwerdi odra ja 56 rbl. raha wastu. Selsamal korral
pakkus ta wahetada hulga nisu niisama suure hulga odre wasta, kui odradele 75 rubla raha kõrvale
pannakse, ehk kui talle nisude eest 200 rbl. puhast raha antakse. Kui kallis oli kummagi wilja
tsetwert?
Rahaga kaupleja võtab 8000 rbl. laenuks, mis eest ta laenajale oma jao protsenti maksab; ta laenab
aga 23000 rbl. kõrgema protsendi pääle välja, nii et ta aastas 905 rbl. kasu enam saab, kui ta enesele
laenuks võetud raha eest ise maksab. Sarnaste tingimistega võtab ta tõist-puhku 9400 rbl. laenuks ja
laenab 17500 rbl. välja, mis läbi ta jällegi aastas 539 1/2 rbl. enam kasu saab, kui ta ise maksab.
Mitme protsendi pääle ta raha laenuks võttis ja välja laenas?
Kirikumõisas jagati vaestele iga nädal üks jagu raha. Üks nädal oli vaeste arv just nii suur, kui
jagatawa raha arwu ruudipõhi; tõine nädal oli 2 waest enam tulnud, mis läbi iga vaene 1 1/2 kop.
vähem sai. Kui palju oli seda raha, mis waestele iga nädal jagati?
Müürissepp ja puussepp oliwad kumbki ühepikkuse aja, aga mitte ühesuuruse päevapalga pääle
töösse tellitud. Müürissepp viitis 4 tööpäeva ära ja sai viimaks 18 rbl. 49 kop. tööpalka. Puussepp viitis
7 tööpäeva ära ja sai 16 rbl. Kui müürissepp 7 ja puussepp 4 tööpäeva ära oleks viitnud, siis oleksiwad
mõlemad ühewõrs palka saanub. Mitmeks päevaks oliwad nad töösse tellitud ja kui suur oli kummagi
päevapalk?
Kaks perenaest A ja B wiisivad kokku 100 muna turule ja müüsiwad tõine omad munad odavama,
tõine omad kallima hinna eest ära ja saiwad ühewõrs raha. Kui A oleks B munad müünud, siis oleks ta
36 kop. raha saanud; kui aga B oleks A munad müünud, siis oleks ta kõiges 16 kop. saanud. Mitu
muna viis kumbki turule?
Külamees ostis linnast kolme-seltsi kaupa, kokku 55 rbl. 25 kop. eest. 1 nael igast seltsist maksis
niimitu kopikat, kui mitu naela ta sellest seltsist ostis. Ta ostis aga tõist-seltsi 1 1/3 korda nii palju kui
esimest, ja kolmandat seltsi 3 1/2 korda nii palju, kui tõist-seltsi kaupa. Mitu naela ta igast seltsist
ostis?
(Raske tekstiliselt) Aidnik peab neli ühesarnast lillepeenart tegema: iga peenar olgu kolmenurgeline, ühe
täisvinkliga. Peenra ruut-suurus olgu nii mitu ruutjalga, kui mitu jalga peendra küljed kokku
mõõdawad, ja kahe winkeljoone summa ruut-arv olgu lahkjoone ruut-arwust nii palju suurem, kui nende
arvude kasvatuse pool, mis peendra ruut-suurust ja tõise vinkeljoone pikkust tähendawad. Kui pika
peab aidnik iga peendra iga külje tegema?
Kahe ruudi-sarnase põrmandu prügimiseks kulub 2120 tahutud kiwi, iga kiwi tahutud külg on 1 ruutjalg
suur; tõine põrmand tõisest kumbkit pidi 12 jalga laiem. Kui pikk ja lai on kumbki põrmand?
Seltskond mehi istus kõrtsis ja kastis keelt. Lõpeks oli kõrtsimehele 87 1/2 kop.hõb. maksta. Enne seda
aga oliwad kaks meest oma teed läinud, ja selle läbi tuli tõistel igal mehel 5 kop. enam maksta. Mitu
meest neid esiteks oli?
Kaupmees ostis mitu kangast kahte-seltsi siidi-riiet. Kummastki seltsist ostis ta niimitu tükki ja maksis
iga küünra eest pool niimitu rubla, kui mitu küünart üks sedaseltsi kangas pikk. Üleüldse ostis ta 19
kangast ja maksis 921 1/2, rubla. Mitu kangast ta kummastti seltsist ostis?
Wiinakaupmees ostis 54 ankrut kallimat ja hulga ankruid odawamat joodawat wiina. Kallima wiina ankru
eest maksis ta niimitu rubla, kui mitu ankrut ta odawamat wiina ostis; wiimse ankur oli 8 rbl. odawam.
Ta segas mõlemad wiinad kokku, pidi aga segaduse ankru 30 rbl. eest ära müüma ja kaotas seeläbi
üleüldse 252 rubla. Mitu ankrut oli ta odawamat wiina ostnud ja mis ta ankru eest maksis?
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Kõrtsimees müüb 7 pangi toop-õlut ja 12 pangi pudel-õlut kokku 10ne rubla eest. 2he rbl. eest annab
ta 3 pangi toop-õlut enam, kui ta 1 rbl. 20 kop. eest pudel-õlut annab. Kui kallilt müüb ta pangi
kumbkit õlut?
(Raske tekstiliselt) Juut hakas sahkerdama; ta sai esimese aastaga niipalju kasu, kui tal hakatusel
raha oli olnud. Tõise aastaga sai ta kasu 5 rbl. enam, kui selle raha-arwu ruudipõhi, mis tal esimese
aasta lõpul oli. Nüüd oli ta 2256 rbl. rikas. Kui palju oli tal hakatusel raha olnud?
Kirikuline jagas kiriku ukse ees waestele raha 3 rbl. 24 kop. Waesid oli mehi, naesi ja lapsi. Iga naene
sai 1 kopik enam, kui iga laps; iga mees sai 1 kopik enam, kui iga naene. Naesi oli 5/4 korda niipalju
kui mehi; lastearv oli meeste- ja naeste-arwu wahe kahekordse ruudi suurune. Kui iga laps niipalju
oleks saanud, nagu iga naene sai, siis oleks kõik raha, mis lapsed nõnda oleksiwad saanud, ja
meestele ja naestele jagatud summade 9-kordne wahe kokku 1 rbl. 96 kop. olnud. Kui palju oli sääl
mehi, naesi, lapsi ja kui palju sai keegi?

J.Kurrik Laste arvuvald III
Mõisaherra müüs taluomanikule 16 sülda puid, 5 ½ rbl. süld. Raha asemel wiis taluomanik 20
setwerti kaeru puie tasumiseks. Kui kalli hinna alla arwati setwert? (4 2/5)
Perenaene müüs 40 paari mune ära; 3 ½ kop. paar; selle raha eest ostis ta ¼ pütti heeringid. Kui
kallis oli terwe heeringa pütt? (5 rbl. 60 kop.)
Jürit Jaani läksiwad kodust minema linna poole; kui nad 5 wersta ära oliwad käinud, küsis Jüri: „Kui
palju maad weel linna on? Jaan kostis: „Ära käidud tee weerand on käimata tee 12 nda jauga just
ühepikkune. Ajawiidanguks wõid nüüd ise wälja arwata, kui palju meil weel käia on.‖ (15)
A tahtis paar saapaid osta; ta pakkus nende eest 4 3/4 rbl. Ei, ütles müüja, siis saaksin 3/4 rbl. kahju;
ma tahan aga ¾ rbl. kasu saada. Kui palju nõudis müüja saabaste eest? (6 ¼)
Waat kohwiube kaalus 7 puuda 28 3/8 naela; tühi waat oli 35 5/6 naela raske. Mitu puuda ja naela oli
selles waadis kohwiube?
Kui kaupmees R suri, jättis ta järele puhast raha 1245 7/9 rbl., kaupa ja muud kraami 20324 3/4 rbl.
eest ja elumaja, mis 13781 7/8 rbl. eest ära müüdi. WõIga oli tasuda 16542 11/12 rbl. ja matmise kulu
kandis 654 4/5 rbl. Kui palju jäi pärandajatele?
Mitu ruutjalga on laud suur, mis 4 7/12 jalga pikk ja ja 3 4/9 jalga lai?
Koolituba on 36 3/8 jalga pikk ja 22 5/6 jalga lai, mitu ruutjalga on selle tua põrand suur?
Maakera läbimõõt (ehk telg) on 1719 penikoormat pikk; maakera ümbermõõt, (s. o. poolitaja ehk ekwaator)
on (umbes) 3 7/50 korda läbimõõdu pikkune. Kui pikk on sedamööda ümbermõõt (umbes)?
Perenaene ostis turult 12 kaussi, kõik ühehinnalised; neist wiis ta aga üksnes 8 terwelt koju ja tema
kahju oli sedamööda 34 kop. Kui palju oli ta iga kausi eest maksnud? (8 ½)
Köögitüdruk pidi turult ühe ani ja ühe kana ostma; kaasa antud raha 4/5 maksis ta ani eest, kana eest
nõuti 25 kop. ja sellepärast pidi ta omast taskust 1 kop. juure Iisama. Kui palju raha oli talle kaasa
antud? (1 rbl. 20 kop)
Kaks linnameest ostsiwad ühe nuumsia, mis 40 rbl. 16 kop. maksis. Sellest wõttis A 4/7 omale, 3/7 jäi
Ble. Terwest siast saadi 2 leisikat 7 1/4 naela raswa ja 9 puuda 5 naela liha. a) Kui palju pidi kumbki
maksma? b) Kui palju sai kumbki raswa, liha? d) Kui kõrge hinna alla tuli neil lihanael, kui raswanaela
hinnaks 19 1/2 kop. arwati?
Tuba oli 4 raudsülda 3/4 jalga pikk, 2 rauds. 5 3/8 jalga lai ja 10 2/5 jalga kõrge; selle tua seinad
taheti tapeetidega ära lüüa; mitu rulli tapeetid kulus seks ära, kui igas rullis 1 raudsüld 5 4/5 jalga
tapeetid oli, mis 1 /7 jalga lai, ja kui tuas 4 aknat à 4 7/12 jalga kõrge ja 3 3/5 jalga lai, kaks ust à 7
7/12 jalga kõrge ja 4 5/7 jalga lai ja 1 ahi 9 1/3 jlg. kõrge ja 3 3/4 jlg. lai?
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Kantsis oli 840 meest; neil oli toitu 20 päewa tarwis; nüüd tuli aga weel 120 meest juure; mitmeks
päewaks ulatas toit?
Koolituppa mahub, kui iga lapse jauks 6 ruutjalga põrandut arwatakse, 156 last; mitu last mahub
senna, kui iga lapse tarwis 6 1/2 ruutjalga arwatakse?
Kui päewapalk 11/20 rbl., siis wõib peremees oma raha eest 96 meest tööle palgata; mitu meest kui
päewapalk 3/5 rbl?
12 naist teewad ühe töö 16 tunniga walmis; mitu tundi lõpeb 12 mehel selle töö peale, kui 5 e mehe
tööjõud 7me naise tööjõu wääriline on?
Aprili kuu sees maksis nisuwakk 3 r. 80 kop. ja kaerawakk 1 r. 30 kop.; Mai kuus oli 15 wakka kaeru
nii kallis kui 6 wakka nisu; nisu hind oli aga 5nda jau tõusnud. Kui palju oli kaerawaka hind tõusnud?
Kui õunad hinna poolest pirnide wastu on nagu 5:4; pirnid ploomide wastu nagu 3:2, mitu toopi
ploomid on siis 3/8 wakka õuntega ühehinnalised? (1 wakk - 54 toopi) (37 31/32)
Kaupmehel oli 3 seltsi heeringaid; püti hinnad oliwad wõrreldes: A:B - 6:5; 9 pütti B - 10 pütti D. Kuis
oli A:D? (4/3)
Põllumehel oli kahte seltsi kartohwlid: I 3 wakka seemet annab 10 wakka lõikust: II 4 wakka seemet
annab 18 wakka lõikust. Kuidas oli mõlemate and üksteise wastu?
Tööandja maksis 10 töömehele nädalas 30 rbl. Teise tööandja juures saiwad 9 töömeest nädalas 4
rbl. enam kui 8 meest esimese juures. Kuidas oli kumbki päewapalk teineteise wastu? (3; 3 1/9)
Talumehel oli 2 ühesuurust odrapõldu: esimesest sai ta 30 wakka, teisest 36 wakka otre. Müies oli
aga teise põllu saagi hind esimese põllu saagi hinna wastu nagu 5:6. Kuidas oli sellepärast kumbki
põld oma ande poolest teisega wõrreldes?
Kaks meest kaewawad 3 päewaga 50 jalga kraawi; mitu jalga kraawi kaewawad 4 meest 5
päewaga? (166 2/3)
Neli inimest, kes päewas 12 tundi töös on, teewad ühe töö 10 päewaga walmis; mitu tundi peawad
3 inimest iga päew töös olema, kui seesama töö 16 päewaga peab walmis saama? (12)
Kuue päewaga söödeti 3 hobusele 1 3/4 wakka kaeru ära; mitmele hobusele ulataksiwad
sellkombel 8 päewa sees 7 wakka kaeru? (9)
Kaks meest raiusiwad 12 päewaga 75 sülda puid; 12 meest raiusiwad 10 päewaga, kui nad iga päew
8 tundi töös, 300 sülda. Mitu tundi oliwad esimesed iga päew töös? (5)
Wiie rbl. eest saiwad 12 poissi 6 päewa süia; mitu rbl. on tarwis, et 20 meest 10 päewa wõiwad süia,
kui mehe söök 1 1/5 korda niikallis ja kui mees päewas 1 3/10 korda niipalju sööb kui pois? (21 2/3)
Ühe majaehituse juures teenisiwad 1 meister, 4 selli ja 3 liht töömeest kokku 360 rbl. Kui meister 1
rbl. sai, siis sai sell 50 kop. ja töömees 30 kop. Kui palju sai keegi? (1200/13; 600/13; 360/13)
Kolmele wennale kingiti jõuluks kokku 20 rbl., mis nad järgmisi pidiwad ära jautama; D pidi ikka 1/3
rbl. saama, kui A 1/2 rbl. sai, ja D ikka 2/5 rbl., kui B 3/8 rbl. sai. Kui suur oli igaühe osa? (A900/107;B-600/107;D-640/107)
Kolm peremeest rentisiwad ühe karjamaa 20 rbl. eest. Karjamaale käisiwad K 6 lehma 12 nädalat, L
8 lehma 15 nädalat, - M, kelle lehmad 16 nädalat karjamaale käisiwad, maksis rendirahast 8 rbl. Mitu
oli M lehmi? (8)
Aidnikul oli 2 poissi. A kaewab aia 4 päewaga ümber; B 6 päewaga. Mitme päewaga saab aid
kaewatud, kui mõlemad ühtlasi kaewama pannakse? (2 2/3)
Wiis meest teeksiwad ühe töö 10 tunniga walmis, 4 naist aga 15 tunniga. Nüüd oliwad 3 meest 8
tundi juba töös olnud; mitu naist tuli neile appi saata, kui töö 5 4/7 tunniga pidi walmis saama? (2)
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Täisruudu sarnane karja-aid, mille külg 180m, tehti pikkruudu sarnaseks, mis 240m pikk ja endisega
just ühesuurune; kui lai pidi ta olema? (135)
Kolmnurgelise põllu üks külg (põhijoon) oli 200 küünart pikk; wagu, mis wastu-olewast nurgast risti
selle külje peale tuli, oli 150 knrt. pikk (kõrgus); kaswata põhijoon kõrgusega ja wõta kaswatus
pooleks, siis leiad põllu (kolmnurga) suuruse! (15000 ruutküünart)
Kolmnurgelise maatüki üks külg oli 200 m ja ruutsuurus 16900 ruutm. Kui pikk oli wagu, mis põhijoone
pealt nurka ulatas? (169)

Mölder müüs 163 rbl. eest peenikest rukki ja nisu jahu ära; wakk rukki jahu 4 rbl., wakk nisu jahu 5
rbl. Mitu wakka müüs ta kumbkit seltsi jahu? (2-31; 7-27; 12-23; 17-19 jne)
Õues oli suur hulk sulgilisi. Pool osa neist oliwad kanad, neljas jagu tuid, kaheksas jagu anid, kümnes
jagu partsid ja nende hulgas 5 waud. Mitu sulgilisi ühtekokku ? (100; 50; 25;20;5;200)
Tõrde, mis 176hl suur, jooksis kahe toru läbi wett: kui esimene toru 3 tundi ja teine toru 2 tundi
jooksis, siis sai 3/4 tõrt täis; kui aga esimene toru 2 tundi ja teine toru 3 tundi jooksis, siis sai 8/11 tõrt
täis. a) Mitu hl wett andis kumbki toru ühe tunniga? b) Mitme tunniga sai tõrs täis, kui mõlemad torud
ühtlasi jooksmas oliwad?
Kohaomanikul oli aid noori wiljapuid täis istutatud. Neist oli pool osa õunapuud, neljas jagu pirnipuud
ja wiies jagu kirsipuud; ka 5 ploomipuud kaswis seal aias. a) Mitu õuna-, pirni-, kirsipuud? B) Mitu
wiljapuud üleüldse? (50;25;20;100)
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Kallas 12 ja pool toopi pähklid1.doc
Esimene toop
Tähendus. Kelle hammas mõne pääle ei hakka leiad mõistliku rehkendaja seest nõuu.
1) Kui wana on üks kümneaastane laps?
2) Kui palju maksab üks kahekopikaline sai?
3) Juhanil oli 6 poega, igal pojal 1 õde; mitu Iast Juhanil seega oli? (12 mitte)
4) Peremehe hobused norutasiwad kõik reas kaewu küna ääres. Kahe hobuse ees seisis üks
hobune, kahe hobuse taga jälle üks hobune ning kahe hobuse wahel weel üks hobune; mitu hobust
peremehel seega oli? (3).
5) Isa magas 3 tundi, poeg poole enam, ometi tõusis poeg 2 tundi enne isa üles; mitu tundi enne isa
oli poeg seega magama heitnud? (5 tundi).
6) Tigu püüdis samba otsa ronida. Ta ronis päewa 5 jalga ülesse, aga libises ööse jälle 4 jalga tagasi;
mitme päewaga ta sel kombel samba otsa sai, sest et sammas 20 jalga kõrge oli?
7) Kui iga halg kolme tükki lõhuti, tuli sülla puude lõhkumine 70 kopikat maksma; mis tuleb seega
sülla lõhkumise eest maksta, kui iga halg kuude tükki lõhutakse ? (1 r. 75 k.)
8) Kirjuta 100 kümne ühesuguse numbriga.
9) Katuse harjal oli 7 warest, kütt lastis neist 4 maha; mitu seega harjale jäi?
10) Mitmendamal oma sündimise päewal elab see mees, kes täna 30-ne aastaseks saab?
11) Mihkel sündis 29-del webruaril 1848; mil päewal saab ta seega aastaseks?
12) Tosin tosinaid sulgi maksis tosina kopikaid 11-nest tosinast (sulgedest) enam; kui palju seda
mööda 1 sulg maksis? (1 kop.)
Tõine toop
13) Kaupmees Karul oli 7 rauatükki, nendega wõis ta kõik täisnaelad 1-hest kunni 127 naelani ära
kaaluda; Kui raske seega iga raua tükk oli? (1, 2, 4, 8,16, 32,64 naela).
14) Aga kaupmees Tedrel oli paljalt 4 isesuurust rauatükki ning ometi wõis ta nende abiga kõik
täisnaelad 1-hest kunni 40-ni ära kaaluda; a) kui raske oli iga rauatükk ning b) mil wiisil ta nendega
kaalus? (a. 1, 3, 9, 27),
15) a. Antud olgu 9 esimest arwu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kirjuta need arwud nõnda kolme ridasse
ükstõise alla ülesse, et iga rea summa 15 on.

b. Kui iga rea summa paljalt 7 1/2 peab olema, mis siis iga ruuduarwuga teha tuleks?
16) Kaks liiki töömehi saiwad kokku 46 rubla hõbedat. Esimeses liigis oliwad 7 ning tõises liigis 3
meest saamas. Juhan esimesest liigist ning Peeter tõisest liigist kinkisiwad oma teenistuse kokku 10
rubla hõbedat kiriku ehitamise kasuks; kui palju oli seega kumbki kinkinud? (4, 6).
17) a. Antud olgu 25 esimest arwu: 1, 2, 3, 4 ... kunni 25. Kirjuta need arwud wiide ridasse nõnda
ükstõise alla ülesse, et ridade summad kõik ühesuurused on.
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b. Aga kui ma nüüd tahaksin, et iga rea summa 76 peab olema, mis ma siis igale liikmete, pean juure
panema? (2 1/5)
18) Madisel on Jaagule 10 rubla maksta; kui ta igaaastasest wõlakapitalist 50 protsenti ära maksab,
millal siis wõlg tasa saab? (Ei ialgi).
19) Toomas sõi oma õuntest kolmandama, Peeter omadest neljandama osa ära, kokku 40 õuna;
mitu õuna oli kummalgi olnud? (Siin on palju kostusi, n.: 30, 120),
20) Kaarel on 58, tema poeg 18 aastat wana; mitme aasta pärast on isa pojast poole wanem? (22 a.
pärast).
21) Mis arwule on see wäljatuleku poolest üsna ükskõik, kas sa teda 3-ga kaswatad wõi temale 3
juure arwad? (1 1/2).
22) Tunninäitaja oli VI-e pääl aga minutinäitaja XlI-ne pääl; kui palju aega ära kulub, ennegu
minutinäitaja tunninäitaja kätte saab? (32 8/11 minutit).
24) Aga kui Madis maakaare ning Mihkel wesikaare poole oleks jooksnud, mitu sülda nad siis üks
tõisest nüüd kaugemal oleksiwad? (70 s.)
Kolmas toop.
25) Tõmba oma tahwli pääle mõned kriipsud. Tõmba nüüd weel tõist nii palju kriipsusid. Tee nüüd
weel 8 kriipsu juure. Kustuta neist kriipsudest (pooled) pool osa maha. Kustuta wiimaks weel nii palju
maha, nagu sa kõige esiteks ise tõmbasid. Kas tead, kui palju nüüd weel üle jääb? 4 kriipsu. Kust
see tuleb?
26) Mõtelge igaüks mingi arwu pääle. Kaswatagu igamees oma arwu kolmega. Arwaku nüüd igaüks
oma kaswatusele 12 juure. Wõtku igaüks oma summa kolmeks. Wõtku nüüd igaüks oma
kolmandikust oma enne mõteldud arw maha. Nüüd jääb igaühel 4 üle. Kust see tuleb?
27) Kui palju on 2 kolmat ning 5 neljat?
28) Kirjuta kolmenurgalisele iga nuki pääle üks arw, siin: 4, 2, 3; arwa nüüd kirjutatud arwud kõrwal
nähtawal wiisil kokku; 4+2 - 6, 4+3 - 7, 3 + 2 - 5; kui nüüd iga nukiarw oma wastas seiswa
küljearwuga kokku arwatakse: 4 + 5 - 9, 2 + 7 - 9, 3 + 6 - 9, siis on iga kord kõik kolm summa
ühesuurused. Kust see tuleb?
4

7

6

3

2
5

29) Kust see tuleb et 5 X 9 niisamma palju on nagu 9 X 5?
30) Kui sa 9 jagad 111111111-he sisse, siis tuleb 12345679 wälja. Kust see tuleb, et 8 wahelt wälja
on pudisenud?
31) Mitu toopi wet peab 51-est toobist 70-ne kraadilisest piiritusest ära aurata laskma, et 85-e
kraadiline piiritus üle jääks? (9 toopi wet.)
32) Kaswata 12345679 a) 9-ga; b) 18-ga; d) 27-ga; e) 36-ga; g) 45-ga; h) 54-ga; i) 63-ga; k)72-ga; l)
81-ga. Miks siis paljad ühed, kahed, kolmed, neljad, wiied, kuued, seitsmed, kaheksad, üheksad
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wälja tulewad?
33) Puud on punna wastu nagu 2 ühe wastu; mitu puuda ning punda on seega ühesuurused? (2
punda.-1 puud).
34) Kirjuta mingi suurem arw ülesse, näituseks 741563. Kirjuta nüüd need numbrid weel üks kord,
aga nõnda, et endine esimene number wiimseks, endine wiimne esimeseks saab: 341567. Arwa
nüüd wäiksem arw suuremast maha:
741563
341567
399996
Kui sa nüüd ülejäädawat — antud arwu wiimse ning esimese numbri üleäädawaga jagad, see on siin
(7 — 3 )- neljaga, siis tulewad ikka paljas üheksad wälja: 399996: 4=99999. Kust see tuleb?
35) Päike paistis enne lõunat 5 tundi; a) millal ta looja läks? b) millal ta tõusis? d) kui pitk päew oli? e)
kui pitk öö oli? g) kui kaua ta pärast lõunat paistis? (a. kell 5. b. kell 7. d. 10 tundi. e. 14 t. g. 5 t.)
36) Üheksa jaamad on: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Sest arwureast paistab iseäranis neli
imelikku säädust silma. 1) Esimene ning wiimne liige (9 + 90) on niisamma suur nagu tõine ja 9-sas
(18 + 81) liige, ehk kolmas ja kaheksas, 4-jas ja 7-mes, 5-es ja 6-es liige kokkuu. 2) Üheliste rida
läheb iga liikmega 1 wähemaks: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aga kümneliste rida kaswab iga liikmega 1
suuremaks. 3) Esimese liikme numbrid on 0, 9, wiimse: 9, 0, tõise liikme numbrid on 1, 8, üheksanda:
8, 1, n. n. e. 4) Tõise liikme numbrite hind on kokku 1 + 8 - 9, tõise: 2 + 7 - 9, nõnda kõigi liikmete
ristsumma: 9. Kust see tuleb, on kerge ära seletada.
Neljas toop.
37) Juhan sõitis 4-ja tunniga kirikule, aga tagasi sõites kulus tal 6 tundi ära; millal pidiwad seega
Juhani wankri esimesed rattad enam, millal nobedmine ümber jooksma ?
38) Üks saar sada haru, igas harus ise pesa, igas pesas 7 muna; mitu muna?
39) Kui meil jõulud reede on; millal oliwad nad siis saksa maal? (pühapäewal).
40) 7 kirikut,
igal kirikul 7 ust,
igal uksel 7 kanti,
igal kandil 7 keppi,
igal kepil 7 näsa,
igal näsal 7 kotti
igal kotil 7 soppi,
igas jopis 7 kassi,
igal kassil 4 jalga;
mitu jalga? (23059204).
41) „Mitu lammast sul on, waene pime karjane?" „Mul on enam kui 20, aga wähem kui 30 lammast;
lasen ma 2 korraldi lauta, siis jääb 1 järele, lasen ma 4 korraldi lauta, jääb 3, lasen 5 korraldi lauta,
jääb wiimaks 2 lammast järele; mitu lammast tal seega on? (27.)
42) Mitu sõna wõiksid sa 5-e isesuguse tähega kirjutada? (120).
43) Imelikku iseloomu awaldab arw 142857. Ta on kuue numbriga kirjutataw.
Paneme teise numbri esimeseks: 428571, siis oleme teda 3-ga kaswatanud, sest 3x142857-428571
kolmanda

285714

2-ga

2x142857-285714
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neljanda

857142

6-ga

6x142857-857143

wiienda

571428

4-ga

4x142757-571423

kuuenda

714285

5-ga

5x142857-714285

Kaswatame teda 7-ga, tuleb wälja 999999, sest 7x142857 - 999999.
Kust se kõik peaks tulema?
Tähendus. kes selle pääle kostuse tahab leida, mõtelgu et antud arw 142857 .....wälja tuleb,kui 1/7
kümnenmurruks muudetakse, kui seega 2/7 kümnenmurruks muudetakse?
44) Mitu arwu lähewad täieste 1980-ne sisse? (36).
45) Mitmes jagu on 2/3 5/6-dikust? (4 korda 5-es jagu).
46) Kaks rehkendajat, olgu Toomas ning Madis hakkawad wõitu kokku arwama. 1) Nad määrawad
omale piiri, kui kaugele otsussumma minna tohib, olgu 30-ni; 2) nad määrawad omale kõige kõrgema
juurearwatawa, olgu siin 5, nõnda et igaüks korraldi kas 1, 2, 3, 4 wõi 5 juure panna tohib, mitte
enam. Kes laps nüüd ennemine piiriarwu pääle saab, selle on wõit.
Katse: Toomas ütleb 4, Madis: 2 juure - 6; Toomas: 5 juure - 11, M.: 1 juure -12; T.: 4 juure - 16, M.:
2 juure - 18; T.: 3 juure -21, M.: 3 juure -24; T.: 5 juure-29, M.: 1 juure -30. Soh, wõit on Madise. Ses
wõidumängus langeb wõit ikka selle kätte, kes kõige wiimaks, nagu siin Madis, 24 ütelda sai. Ons
piiriarw ning kõige kõrgem juurearwataw tõised, siis on ka wõiduarw tõine. Ons näituseks piiarw 60,
juurearwataw 9, siis on wiimne wõiduarw 51. Teie aga katsuge wälja uurida, mis üleüldest säädust
mööda wõit ühele wõi tõisele poole peab langema.
47) Koolipoiss Juhan pidi 7286 rubla kaswatama 6349-ga, aga ta oli kolme nii sandiste kirjutanud, et
teda wiieks pidas ning seda mööda ka kaswatas; mitu rubla on nüüd tema kaswatus ihaldatud
kaswatusest suurem? (1457200).
48) Mitu arwu on a) 1-he ning 100-ja wahel? b) mitu on aga 100-ja ning 200-ja wahel? (a. 98, b. 99).
Wiies toop.
49) Mis on suurem kas weerand naelast wõi kaheksandik puudast? Aga mis õigusega õpetatakse
siis, et 1/4 suurem olla kui 1/8?
50) Kust see tuleb, et lühendamine murru hinda mitte ei muuda?
51) Turu Tiiu müüs eile 30 õuna 2 tükki korraldi kopiku eest ära ning tõist 30 3 tükki korraldi 2-he
kopiku eest. Tänaseks ta wõttis jälle 60 õuna kaasa ning arwas niisamma palju raha kui eile
teeniwad, kui ta 5 tükki korraldi 3-me kop. eest ära müüb. Õhtu pani ta wäga imeks, et ta kopiku
enam kui eile oli teeninud; kust see tuli, wõi oli keegi talle kopiku kogemata kinkinud?
52) Mitmel isewiisil wõiksid sa kokkuarwamise abiga 8 õuna ära jagada? (21-hel wiisil, murrud
arwamata).
53) Ma mõtlen praegu mingi 7-me jaama pääle, mille wiimne number 5 on; mis jaam see on?
54) a. Kust se tuleb et jautamise ning mõõtmise saadawad ühesuurused on, näituseks: 5-es jagu 20nest on 4, ning 5 läheb 20-ne sisse ka 4 korda? b. Seda mööda peaksiwad ka mitme nime arwudega
jagmises mõõtmise ning jautamise saadawad ühesuurused olema, aga ometi on näituseks - 1/5 | 25
punnast 15-nest naelast - 5 pnd. 3 naela, aga 5 naela mahub 25 punna 15 naela sisse 103 korda.
Kudas see esimese õpetusega ühte sünnib?
55) Mis arw on kõige wäiksem jautaja, miks ei wõi murd iial jautajaks olla, miks on lihtmurdude
kaswatus ikka wäiksem kui kumbki kaswataw ise, miks ei wõi kaswatajal iial nime olla, miks peab
jautaja ikka nimeta olema ning miks peab mõõtjal ikka mõõdetawa nimi olema?
56) Miks on iga neljas aasta liigpäewa aastaks säätud, eks wõiks iga aasta pääle 365 1/4 päewa
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arwata?
57) Kust see tuleb, et 3 iga arwu sisse täieste mahub, mille ristsumma sisse ta mahub?
58) Kust see tuleb, et iga arwu nõnda kahte osasse wõib lahutada, et tõine osa ikka ta ristsumma on,
tõine (üle jäädaw) osa ikka üheksa mitmekordne ? Näituseks: 62, ristsumma on 8, wõtame see 62est maha, jääb (62 — 8 -) 54, see on 9x5 üle.
59) Kas sa mõistad kriipsude waral näidata, et 2/3 x 4/5 - 8/15?.
60) Kas sa mõistad ütelda, mitu korda 5 läheb 20-ne naela sisse?
Kuues toop.
61) Mis läbi muudetakse murdudega jagamine kaswatamiseks ümber?
62) 20-ne inimese seast suri aastas 4 in. ära, seega suri iga 5-es in. ära, Ons see mõõtmine wõi
jautamine ?
63) Mil kombel wõiks iga mahaarwamise, wõi kaswatamise wõi jagamise eksempli kokkuarwamiseks
ümber muuta?
64)

Siin tuleb jagamise proow: 4 x 3 + 5 - 17 küll õiete wälja, ja siiski on jagamine hukas; kust see tuleb?
65) 1 puud liha maksad 8 kop.; kui palju maksab 32 puuda? Keegi läbemata poiss jagas 8/32-he
sisse - 4x. Proow näitab et õiete on jagatud, ja ometi ei maksa ülesannet mööda 8 naela mitte 4 kop.;
kust see tuleb?
66) a. Mis näitab niisugune proow ja mis ei näita ta mitte? b. Mil kombel wõiks seda proowida kas
õiete on ära kaalutud, millal kokku, maha arwata, kaswatada jautada woi mööta tuli?
67) a. Toomas kandis 5 naela rauda, Peeter 5 naela willu koju, kellel oli raskem käia? b. See sai, mis
siin laua pääl on, saab (ülehomme -) tunahomme 3-me päewaseks; millal ta seega tehti?
68) Kust see tuleb et alandamine ülendamise ning ülendamine alandamise proow on?
69) 15 Juulil saadeti kiri meilt Soome maale, millal ta Soome kalendri järele senna sai, sest et minnes
12 päewa oli ära wiitnud? (8 Augustil).
70).a. Mis sa ennemine wõtaksid kas kolmest rublast neljanda osa, wõi ühest rublast 3 weerandit?
b. Mis arw see on, mille seitsmendiku seitsmekordne arwu enese suurune on?
71) Nimeta üks raha, mis wähem on kui ühtegi.
72) Peetril on 15 rubla wõlgu ning 5 rubla wara; mitu rubla peab ta juure teenima, et tal ühtegi (0)
poleks?
Seitsmes toop.
73) a. Miks muudab iga harilik murd ennast kümnendikmurruks, kui nimetaja lugeja sisse jagatakse?
b. Ons selle muutmise tarwis pruugitaw jagamine mõõtmine wõi jautamine?
74) Kust see tuleb et arwu 1-he ning algusmurru abiga kõik kolmeliikme arwamised wõib wälja
arwata?
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a. Kudas tehakse iga kolmeliikme arwamisele proowi? b. Mitu proowi wõib igale kolmeliikme
arwamisele teha? d. Kust see tuleb et kokkuarwamisele mahaarwamine proowiks on ning e) kust see
tuleb, et jagamisele ka maha- wõi kokkuarwamise waral nagu mahaarwamisele ka mahaarwamise
waral wõib proowi teha?
76) Kust see tuleb, et 9 inimest 5 päewaga niisamma palju tööd teha jõuawad, kui neistsammust
inimestest 5 9-sa päewaga?
77) Mõni kord tuleb rehkendades näituseks 5 3/6 inimest wõi 21 24/27 kopikat wälja; mis siis teha
on?
78) Mis suur wahe on pääst wäljarehkendamise wiiside ning kirjalikkude wäljarehkendamise wiiside
wahel?
79) a.Mis wahe on arwu ning numbri wahel? b. Mis wahe osa ning jau, jagaja ning jautaja wahel? d.
Mis wahe on rendi ning rentrendi wahel?
80) Tõmba oma tahwli pääle kaks kriipsu mis pikkuse poolest ükstõise wastu on nagu 2 1/2 on 3 1/4di wastu?
81) Kui 5-e waka odra eest 3 wakka rukki saab, a. kui palju on siis rukkid kallimad odradest; b. kui
kallid on odrad rukkide wastu? a) 1 2/3 X. b) Nagu 3:5,
82) Mitme aastaga tõuseb 5-e protsendilise kapitali kasude summa kapitali enese körguseks? (20
aasta pärast).
83) a. Üks 4 nädalat wana wasikas maksab 4 rubla mis maksab seega seesamma wasikas kui ta 48
näd. wanaks on saanud?
b. 1 inimene maksab Tartust aurulaewaga Pihkwa sõites 3 rubla sõiduraha, seega 12 inimest?
d. 1 inimene maksab Tartust postiga Pihkwa sõites 25 rubla sõiduraha, seega 12 inimest kui nad kõik
seltsis ühe wankriga sõidawad?
84) e. Kahe hobusega saani ees saad tunnis 10 wersta edasi, kümne hobusega saad seega 50
wersta edasi?
g. Miia lõi eile toobi koort 100-de napsuga wõiks kokku; mitu napsu ta täna lööma peab, sest et 10
toopi kirnu kallati?
h. Minewa aasta maksis wakk odre 1 rubla ning pudel õlut 10 kopikat, tänawu maksab wakk odre 2
rubla, kui palju seega pudel õlut maksab?
i. Woorimees Tõnu lubas 20 puuda kaupa 15 rubla eest 100 wersta wiia, kui kaugele ta seda mööda
sellesama hinna eest ½ puuda wiib? Uuri järele ning seleta ära, kust see tuleb et neid 83—84 antud
ülesandeid mitte kolmeliikme arwamise õpetuste järele wälja arwata ei wõi, ehk nad küll wäga senna
poole ahwatlewad?
Kaheksas toop
85) a. Kui näituseks 2/5, nii suur on kui 4/10, siis wõib sest mõista, et 1) 2/4 - 5/10, 2) 5/2 - 10/4 3)
5/10 - 2/4, 4) 4/10 - 2/5, 5) 4/2 - 10/5, 6) 10/4 - 5/2, 7) 10/5 - 4/2; kust see tuleb? b. Iga üksiku
wõrdluse ülhe liikme lugeja - kaswatatud tõise liikme nimetajaga on ikka ühesuurus: 1) 2 x 10 - 5 x 4,
2) 5 x 4 - 10 x 2, 3) 5 x 4 - 2 x 10 n. n. e; kust see tuleb?
86) Kui näituseks 32 kaswatada tuleb 25-ga, siis wõid esmalt 4 32-he sisse jagada - 8 ning saadud
jagu 100-ga kaswatada - 100 X 8 - 800. See on antud arwude kaswatus. Kust see tuleb?
87) Kui mingi arw näituseks 25 11-ga kästakse kaswatada, siis wõib kaswatuse wäga nobedaste
leida, kui antud arwu numbrid (2, 5) kokku arwatakse ning saadud summa - 7 mõlemate wahele
jäätakse - 275. Kust see tuleb?
88) Kust see tuleb, et 450 x 42 niisamma suur on nagu (2 x 450 -) 900 x 21 (- 42/2), ehk 2700 x 7?
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89) Sagedaste läheb kaswatamine kaswatawa lahutamise läbi palju kergemaks. Näituseks 66 x 15.
66 - 11 x 6. Nüüd wõtame 6 x 15 - 90, 90 X 11 - 990. Kust see tuleb, et sel kombel kaswatus ka õiete
wälja tuleb?
90) Kui näituseks 648 rubla 72-hele mehele ära tuleks jautada, siis wõiks seda wäga kergeste nõnda
aru saada, kui esmalt 8 648 sisse jagatakse, siis 9 jälle saadud jau, see on 81-he sisse - 9 rubla. (72
- 8 x 9). Seleta see ära.
91) 2 1/2 x 2 1/2 - 2 x 3 + 1/4; 3 1/2 x 3 1/2 - 4 x 3+ 1/4, 5 1/2 x 5 1/2 - 6 x 5+ 1/4, 7 1/2 x 7 1/2 - 8 x 7
+ 1/4 - 56 1/4 n. n. e. Kust see tuleb?
92) a. 20 8/9 : 7/8! Kui sa antud jagatawa asemele 21 wõtad, sest et ta sisse jagada palju kergem on,
mis peaksid sa siis wäljatulekuga tegema, et ta ometi ihaldatud jau suuruseks läheks?
93) b. 13/45 x 44! Kui sa antud kaswataja asemele pigem 45 wõtaksid, mis peaksid sa siis saadud
kaswatusega (13-ga) tegema, et kaswatus ihaldatud kaswatusega ühesuuruseks läheks?
d. Mis põhja pääl seisawad enemiste kõik kergitajad wäljarehkendamise wiisid?
94) Kudas rahwas sõrmede warel üks-kord-ühe wälja arwab, waata Mõistlikus rehkendajas lehek. 35,
ning mõtle selle üle järele.
95) Kui 99-Ie mehele 2900 rubla pead ära jautama, aga selle asemele antud raha 100-se jakku
jagad, nõnda et iga jagu seega 29 rubla on, kui palju peaksid sa nüüd jälle 29-le juure panema, et
wäljatulek õige koha pääle läheks?
96) Hilja aja eest lugesime kuskil Wene keele ajalehes wäga mõnusa kergituse, mis siia mõtlejaile
rehkendajatele ära mõista ning seletada ülesse paneme.
a. Kaswatada antakse 2 kahekohalist arwu mis kumbki suuremad kui 10, aga wähemad kui 20 olla
wõiwad, näituseks: 15 X 16, 11 X 18, 13 X12 n. n. e.
b. Esmalt arwatakse nüüd antud kaswatawate ühelised kokku, näituseks 5 + 6 - 11, wõi 1 + 8 - 9,
wõi 3 + 2 - 5, n. n. e.
ons ühelistest saadud summa

2, siis wõetakse antud arwude kaswatuseks

120

3

130

4

140

5

150

6

160

7

170

8

180

9

190

10

200

11

210

12

220

13

230

14

240

15

250

16

260

17

270

18

280

Sel kombel saadud kaswatusele arwatakse siis weel iga kord antud arwude üheliste kaswatus juure,
mis läbi otsuskaswatus ilmub. Kui seega 14 x 12 kaswatada tuli, siis oli 4 x 2 - 8 weel juure arwata n.
40

n. e.
Esimene näitus. 12 x 13. Üheliste summa on 2 + 3 - 5, 5 käsib 150 kaswatuseks wõtta, üheliste
kaswatus on 2 x 3 - 6,seega 12 x 13 - 150+6 - 156.
Tõine näitus. 17 x 15. Üheliste summa 7 + 5 - 12 käskib 220 kaswatuseks wõtta, üheliste kaswatus 7
x 5 - 35 Selle jure - 250, seega 17 x 15 - 255. Seleta ära, kust see kergitus tuleb.
Üheksas toop.
97) Koolis oli 15 last, igaüks andis homiku igaühele kät; mitu korda seega sääl homiku kät anti? (105
korda).
98) Mitu arwu wõiks 6-e .isesuuruse numbriga kirjutada? (720).
99) Mitu rida pidi wõiwad 7 wõerast ühe laua taga istuda? (5040 rida pidi).
100) Toapoiss Juhanil oli 3 isesugust mütsi, 4 isesugust kuube, 2 isesugust westi ning 5 paari
isekarwalisi püksa; mitmel isewiisil wõis seega toapoiss juhan ennast riide panna? (120-nel isewiisil).
101) Kirjuta 11 tuhat 11 sada 11 kümmend 11.
102) Taluniku akna ruut oli iga pidi jala suurune, wabaniku 4 ruutu oliwad kokku taluniku ühe ruudu
suurused; kui suur oli seega iga ruut igast küljest? (1/2 jalga).
103) Mitu nurgajoont wõid sa a) wiienurgalise b) 10-nenurgalise sisse tõmmata? (a) 5. b) 35).
104) 5 müüri käisiwad nõnda ükstõisest läbi, et iga müür igast müürist läbi käis; igasse kohta kus
müür müürist läbi käis, pandi lipp püsti; mitu lippu seks tarwis läks? (10).
105) Küünla walguse rammu on akna taga weerandi nõdrem kui toas küünla jala juures; kui palju
läheb seega toa walgus õuest waadata nõdremaks, kui ta 4-jast aknast läbi paistab? (Walguse
rammu on 81/256 sest, mis ta toas on, see on umbes 1/3)
106) 6 e jala pitkuse puu wari oli seksammal silmapilgul, kus kiriku torni wari 198 jalga pitk oli, 12
jalga pitk; kui pitk seega see torn oli? (99 jalga).
107) Wiini linnas on selsammal silmapilgul kell 12 lõuna, kus Kantoni linnas Hiina maal kell 6 p. I. 27
min. 36 sek. 7-me pääle näitab; Wiini linn on 34° 3' hom. poolses pitkuses; kus kraadis on Kantoni
linn? (Kanton on 130° 57' hom. poslseä pitkuses).
108) Isal oli paremas ning pahemas westi taskus raha „Tule siia Juhan"! ütles ta oma pojale, „sa oled
nüüd jo mõnda aega arwamist õppinud, saame näha, kui kaugele so mõtlemine nüüd ulatab ka. Arwa
üles, mitu rubla mul kummaski taskus on, sest panen ma paremast taskust pahemasse rubla, siis on
kummaski ühepalju, aga panen ma pahemast paremasse rubla, siis on paremas taskus poole enam
(7, 5).
Kümnes toop
109) Jauta 24 nõnda kahta osasse, et üks osa tõise wastu on, nagu
a) 1/6 : 1/9; b) 6 : 5; d) 5/6 : 3/4; e) 2 1/.2 : 3 3/4. (a.14 2/5, 9 3/5; b. 13 1/11, 10 10/11; d. 12 12/19,
11 7/19; e. 9 3/5, 14 2/5).
110) Jauta 24 nõnda kahte osasse, et esimese osa 5-kordne tõise osa poolega ühesuurune on. (2
2/11, 21 9/11).
111) Jauta 24 nõnda kolme osasse, et esimese osa tõise wastu on nagu 2 : 3 ning tõine osa
kolmanda wastu nagu 4 : 5. (5 17/35, 8 8/35, 10 2/7).
112) Jauta 24 kahte osasse nõnda et esimesele osale 5 enam kui teisele saab. (14 1/2, 9 1/2)
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113) Jauta 24 nõnda kahte osasse, et tõine osa tõisest 50 protsenti suurem on. (14 2/5, 9 3/5).
114) Jauta 24 nõnda kahte osasse, et esimesel osal 3 enam on kui tõise osa kahekorssel. (17, 7).
115) Kust see tuleb et kümnendikmurdusid üksnes 10-ga laiendada wõi lühendada wõib?
116) Seleta päänimetaja otsimine kirjasõnaga ära.
117) Miku andis Priidule nii palju õunu nagu Priidul omal enne oli. Nüüd andis Priidu MikuIe nii palju
nagu MikuI omal nüüd weel oli ning nüüd on Mikul 40, Priidul 46 õuna, mitu õuna kummalgi enne oli?
(P.: 33, M.: 53).
118) Juhan arwas 2 arwu kokku, tuli wälja 2/5, ta arwas nad ükstõisest maha, tuli wälja 1/5, mis
arwud need oliwad? (3/10, 1/10).
119) Arwa kaheksal wiisil wälja, mitu korda 4/5 23-me sisse läheb.
120 Kes halu kolme tükki tahab lõhkuda, peab 2 korda kirwega lõõma, mitu korda peab Peeter
lööma, sest et ta halu kuude tükki lõhkuda tahab (kui ta ühe napsuga ikka läbi lööb)?
Üts-tõist-kümnes toop
121) Kui näituseks 5 puuda tahetakse loodideks ümber muuta, kaswatatakse 5 ning 32 ükstõisega;
mis on siin kaswataja, kas 5 wõi 32?
122) Waras warastas 1500 rubla ning põgenes päewaga 6 penikormat linnast eemale. 2-he päewa
pärast saadeti talle kohtuteener järele, kes päewaga 9 penik. sõitis; mitme päewa pärast saab
kohtuteener warga kätte? (4-ja päewaga).
123) Ruuduline õu oli 20 sülda pitk, 10 sülda lai. Peremees jautas ta sel kombel ruutudesse ära, et
iga ruut 5 sülda lai ning 5 sülda pitk sai ning istutas nüüd iga pisikese ruudu iga nurga sisse ühe
õunapuu; mitu õunapuud tal niiüd õues kaswamas on? (15).
124) Mis arw se on mis 3/7-diku nink 5/21-diku poole wahe pääl seisab? (1/3).
125) Suurde weetõrde kallab 3-me toru läbi wet. Toru I täidab tõrre 16-ne tunniga, toru II 24-ja, toru
III 48 tunniga, auk tõrre põhjas wiib tõrre 12 tunniga tühjaks. Kui nüüd kõik 3 toru ühe korraga täitma
ning auk tühendama pannakse, mitme tunni pärast saab siis tõrs täide? (24 tunni pärast).
126) Sulane oli heina koormatega linna minemas ning köitis weel wiimast koormat kinni, aga köis
läks katki. Ta keerutas esmalt tükid jälle kokku ning sidus siis weel 4 3/4 sülda uut köit weel otsa.
Selle läbi läks köis just nii palju 10 1/2-st süllast pitkemaks nagu ta enne 10 1/2-st süllast lühem oli
olnud; kui pitk oli seega köis enne otsasidumist olnud? (7 5/8 sülda).
127) Teener Nukk sai aastas 60 rbl. rahapalka ning ülikonna riidid. 5-e kuu pärast lasti Nukk lahti
ning anti talle 5 rubla hõbedat ning lubatud ülikond; kui kalliks tuleb see ülikond arwata? (34 2/7 rbl).
128) „Kui palju sa lammaste eest maksid?" „OIeksin ma 5 lammast kauba pääle saanud, siis oleks
iga lammas 4 3/4 rbl. maksma tulnud, nüüd maksin 5 rbl. tükist"; mitu lammast ta seega ostis? (95 l).
129) Wasikaid ja lambaid oli kokku 40 tükki, ostetud 200 rubla eest. Iga wasik maksnud 8, iga
Iammaas 2 rubla; mitu wasikat, mitu lammast seega ostetud oli? (20 w., 20 I.)
130) Laua pääl oli hulk 5-e ning 3-me kopika tükka. „Wõta omale siit 1 rubla, aga mitte enam kui 24
rahatükki", ütles isa pojale; mitu wiielist ning mitu kolmelist poeg seda mööda wõtab? (14 wiielist, 10
kolmelist).
131) Annab igamees 1/3 rubla, siis jääb ihaldatud hinnast weel 5 rubla puudu, annab igamees 1/2
rubla, siis läheb saak ihaldatud hinnast 5 rubla üle; a. mitu meest seega andmas oli? b. mitu rubla
tarws oli? d. kui palju peab siis igaüks andma? (a. 60 meest, b. 25 rbl., d. 5/12 rbl.)
132) Jaani ruuduline põld oli 3600 ruutsülda suur, Peetri ruuduline põld oli 100 korda wäiksem; mitu
sülda aida Peeter seega oma põllu ümbere pidi ehitama?
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Kaks-tõist-kümnes toop.
133) Mihklil oli 80, Aadul 124 õuna. Mihkel pani oma õuntele iga päewa 4 tükki juure, Aadu kinkis
omadest iga päewa 7 tõistele; mitme päewa pärast neil seega ühepalju on? (4-ja päewa pärast).
134) N. on praegu 30 aastat, tema naene 20 aastat wana; a. mitu aastat läheb weel aega, ennegu
N. 1 1/4 korda oma naese wanuseks saab? b. Mitme aasta eest oli N. 6 korda oma nüüdse naese
wanune? (a. 20 a. pärast, b. 18 a. eest).
135) Juhanil oli Mihkli käest 2-he aasta pärast 300 rubla ning 5-e aasta pärast 600 rubla pärida, aga
Mihkel maksis talle warsti 400 wälja; kui kaua wõib nüüd, mis weel maksta on, Mihkli kasuks jääda?
(7 1/5 aastat).
136) 80-ne toobi piima sees oli 1/4 wet; kui palju selget piima tuleks juure kallata, et segatuses paljalt
1/10 wet oleks? (120 toopi).
137) 15 naest kündsiwad minewa aasta Kauniwere põllud 9 päewaga ära, tänawu pandi
nendesammade põldude kallale 18 meest tööle ning töö lõppes 6 päewaga; kui nüüd tulewa aasta
nimetatud naesed ning mehed Kauniwere põldusid kündma pannakse, mitme päewaga siis töö
lõpeb? (2 3/5 päewaga).
138) MiI kombel wõib kaupmees Põder 3 liiki kaupa A 2 kop. nael, B 5 kop. nael, D 6 kop. nael
segada, et 1 naela segatust 4 kop. maksaks? (A liigist 3, B liigist 2, D liigist ka 2 osa).
139) 2000 meest sääti kahte ridasse ülesse. Esimesest reast astus iga 9-sas mees wälja, tõisest iga
5-es ning selle läbi tuli tõisest reast 120 meest enam wälja kui esimesest; mitu meest oli kummaski
reas ? (900, 1100).
140) Kell käib 3-me ning 4-ja wahel ning minutinäitaja on just tunninäitaja pääl; kui palju seega kell
on? (16 4/11 minutit 4-ja pääl).
141) Kolm arwu kokku - 50. Kui esimene arw 5-ga, tõine 7-ga, kolmas 12-ga kaswatatakse, pärast
kõik kaswatused kokku arwatakse, tuleb 395 wälja; kui suur on iga arw? (5, 34, 11). Siin on weel mitu
tõist kostust ka õiged).
Tähendus. See ülesanne rehkendatakse seega arwamiste wiisil wälja.
142) Kütt nägi jahi pääl jänest, kes koerast 50 sammu eemale jooksnud oli ning sääl hingeldas. Kütt
ässitas koera uueste jänese pääle ning nüüd jooksis koer sellesamma ajaga 5 sammu, millega jänes
6. Aga selle eest oli 7 koera sammu just 9 jänese sammuga ühepitkused; mitu sammu saab jänes
nüüd weel jooksta, ennegu koer ta kinni wõtab? (700 sammu).
143) Kahes koplis kaswis ühepaju puid. Peremees raius tõisest koplist 4 puud ära, aga tõise ta
istutas 8 tükki juure ning nüüd oli ses koplis 5 korda nii palju puid kaswamas kui tõises; Mitu puud
seega ennemine kummaski oli? (7 puud).
144) Ühest arwust wõeti esmalt ta weerand ning siis weel 3 ära, siis pandi 1 juure ning nüüd oli jälle
niisamma palju nagu ennegi; kui suur see arw oli?
PooI toopi.
145) „Säh siin on 100 rbl., osta mulle selle eest 100 elajat: härgi, lehmi, lambaid", ütles mõisnik
opmannile 100 aasta eest. Laadal maksis härg 10 rubla, lehm 5 r., lammas 50 kopikat; mitu tükki
opmann seega igast soust ostis? (h.: 1, lehmi: 9, lambaid: 90).
146) „Tere, tere 100 ane!" „ Ei meid pole 100 ane". Oleks meid weel pool nii palju ning weerand nii
palju kui meid on, oleks meid siis weel 67 ane ning oleks sina ise ka weel ani olewat, siis oleks meid
kokku just nii palju 100-jast enam, nagu meid nüüd 100-jast wähem on;" mitu neid seega on? (48).
147) Köögitüdruk Mae küsis koka käest: „Mitu muna sa turult ostsid?" Kokk kes koolis häste
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rehkendama oli õppinud, kostis: „Tosin neist munadest maksis 18 kopikat, aga oleksin ma 5 muna
kauba pääle saanud, siis oleksin ma selle läbi tosina 2 1/2 kop. odawamalt saanud; sest katsu
mõista, mitu muna ma ostsin. (31).
148) Lihunik Kiwi ostis omale hulga härgi, Poole neist ta andis karjamaale, kolmandiku nuuma pääle,
1/12 ta tappis ära; mis weel üle oli, ta müüs ära, - iga härja eest ta wõttis nii mitu rubla, kui mitu
härga ta üleüldse ära müüs, ning sai sel kombel ühte kokku nii mitu rubla, kui mitu härga ta ise
ostnud oli. Mitu härga oli ta seega ostnud? (144).
149) Sirakusä kunningas, Hiero nimega, andis kuldsepa kätte 16 naela kulda, 4 naela hõbedat ning
käskis enesele krooni teha. Walmis saanud kroon kaalus küll 20 naela, siski oli kunningal asja
arwata, et kuldsepp antud kullast muist omale oli warastanud ning selle eest jälle enam hõbedat
krooni tegemiseks wõtnud.
Kunningas andis seepärast krooni kuulsa matematika tundja Arhimedese kätte ning käskis wälja
uurida, kas ning kui palju kuldsepp petust teinud oli.
Arhimedes täädis, et iga asi wees wähem kaalub kui õhus. Ta oli järele katsunud, et 20 naela kulda
wees 19 naela ning 21 naela hõbedat wees ka paljas 19 naela kaalub. Kroon aga kaalus wees 1 1/4
naela wähem kui õhus. Sest sai Arhimedes aru kätte, et ning kui palju kuldsepp kunningat petnud oli;
kui palju? (Kuldsepp oli l 10/19 kulda wähem wõtnud).
Tähendus. Kudas see ülesanne wälja tuIeb rehkendada, waata kolmandas Ülesannete kogus lehek.
239.
150) Kaks Arabia meest istusiwad kõrbe maha lõunat wõtma. Wanemal mehel oli 5, nooremal 3
leiwakest kaasas. Nüüd tuli weel üks reisimees juure ning palus omale ka anda. Mehed sõiwad,
igaüks ühepaljus, kõik 8 Ieiwakest ära. Pärast sõõmist maksis wõõras 8 ühesuurust rahatükki ning
läks oma teed. Neist wõttis noorem mees oma leiwade arwu järele 3 tükki ning tahtis tasku pistma
hatata. „Ei pojuke!" ütles wanem, sinu päralt on paljas 1, minu päralt 7 rahattükki." Et noorem seda
uskuda ei tahtnud, mindi kohtusse; mil kombel kohus nüüd mõistab, et õigus wanema pool on?
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Prümmel „Lõbus rehkendaja‖
Maalermeister ja tema sell jõuavad maja kahekesi 14-ne päevaga üle värvida. 6-e päeva pärast läks
meister töölt ära ja sell lõpetas siis üksinda töö 24 päeva pärast. Mitme päevaga oleks kumbki
nendest üksinda selle maja jõudnud üle värvida?
Kui kutsar igaühe tõlla ette 3 hobust rakendab, siis jääb tal 3 hobust üle. Kui ta igaühe tõlla ette 4
hobust rakendab, siis jääb 4 hobust puudu. Mitu hobust ja mitu tõlda on kutsaril?
Kaks koolipoissi tahavad raamatut osta, mis 50 penni maksab. Kummalgi poisil ei ole niipalju raha,
et ta raamatu ära jõuaks osta. Üks ütleb teisele: ,,Anna sina pool omast rahast minule, siis saan ma
raamatu ära osta. Teine vastab: „Anna sina omast rahast kolmas jagu minule, siis on ka minul just
niipalju kui raamat maksab." Kui palju raha on kummalgi poisil ?
Tartust on Hoio kaudu Wiljandisse 75 versta. Tartu linnast tulivad jalamees, hobusemees ja
jalgrattasõitja ühelajal välja, Viljandisse. Jalamees käib tunnis 5 versta, hobusemees sõidab 15 ja
jalgrattasõitja kihutab 25 versta tunnis edasi, a) Kui kaugel on teised Viljandist, kui jalgrattasõitja
linna jõuab? Mitu tundi on teised kauem teel kui jalgrattasõitja ?
Kingseppmeister ja sell jõuavad tellitud saapad 12 päevaga valmis teha; meister ja õpipoiss
kahekesi 15 päevaga; sell ja õpipoiss kahekesi 20 päevaga a) Mitme päevaga jõuab igaüks
nendest tellitud töö üksinda valmis teha? b) Mitme päevaga kõik üheskoos?
Tigu ronis puu otsa pühapäeva hommikust kuni reede õhtuni: päeval jõudis ta 18 jalga ülespoole,
öösel libises jälle 16 jalga tagasi. Nõnda sai ta reede õhtuks puu latva. Kui pikk see puu oli?
Üks rikas mees ütles: „ma tahan iga laupäev 240 penni vaestele ühetasa ära jagada, aga sel
tingimusel, et igakord isesuurune arv vaeseid tulgu ja ikka niisugune arv, et nimetatud rahasummat
neile, täiesti (s. o. ilma murruta) ära jagada võidaks‖; a) mitu laupäeva võisid vaesed raha otsimas
käia, b) mitu vaest igal korral ja d) mitu penni sai iga vaene igal jagamisel ?
Peremees ja aednik tegid vahetust: peremees viis aednikule 5 koormat õlgi, iga koorem 48 kubu, iga
kubu maksis 2 marka; õlgede vastu andis aednik peremehele noori õunapuid 8 marka tükk. Mitu
puud sai peremees?
Uue maja tarvis pandi 8 meest palkisid saagima; neil oleks 12-ks nädalaks tööd olnud. Nelja nädala
pärast aga jätsid 2 meest selle ameti maha. Mitu nädalat pidid veel ülejäänud mehed palka
saagima?
Maja ehitusel töötasid 6 puuseppa ja 9 müüriseppa, kellele päevas ühtekokku 95 marka 40 penni
palka makseti. Iga müürisepp sai päevas 60 pen. rohkem kui iga puusepp. Kui suur oli müürisepa ja
kui suur puusepa päevapalk ?
Kõige suurem maneež terves ilmas on Moskva linnas ratsa-sõidukool, mis 144 meetrit (64 sülda)
pikk ja 36 meetrit (16 sülda) lai - ilma et tal ühtki tuge all oleks. 1) mitu inimest mahuks sinna ruumi,
kui iga 5 inimese peale 4 ruutmeetr. põrandat arvatakse; 2) mitu sülda jookseb ratsahobune ühe
ringiga ümber saali ära?
100 puuda kivisütt annavad niisama palju sooja kui 300 pud. kuivi puid, aga 33 puuda nahvtat on
soojuse poolest 50 puuda kivisütega üheväärilised. Palju tuleks 165 p. nahvta asemele puid võtta?
Isal oli ainult 1/3 sellest rahast, mis poja eest koolirahaks tuli maksta. Puuduva osa nõutamiseks
müüs isa 4 vakka nisu, à 9 mk. Kui suur oli kooliraha ?
Püssirohu valmistamiseks võetakse raskuse järele 75 jagu salpeetrit, 10 jagu väävlit ja 15 jagu vett.
Kui palju peab igaühest võetama, et 500 naela püssirohtu saada ?
Klaasi valmistamiseks sulatakse 10 jagu potast, 31 jagu liiva ja 2 jagu kriiti segi. a) Kui palju peab
igastühest materjalist võetama, et 215 naela klaasi saada? b) Kui palju peab potast ja liiva
võetama, kui kriiti 24 naela võetakse ?
Peremees teritas selle aja sees 34 aiateivast, kui poiss 28 teivast; mõlemad kokku 310 teivast.
Mitu teivast teritas kumbki?
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Koer jookseb seekundis 5 ja jänes 3 sülda edasi. Mitme seekundiga jõuab koer jänesele järele,
kes temast 72 sülda ees on?
Kaevu puhastamiseks tõsteti kaevust minutis 5 pange vett välja, sellesama aja sees nirises maast
2 pangi täit juurde. Veerand tunniga sai kaev tühjaks. Kui palju oli vett kaevus?
Veski tammi täitmiseks on 710 koormat kruusa tarvis. Palgati 14 hobust; iga hobune veab päevas
5 koormat kruusa kohale. Kolme päeva pärast palgati veel 11 hobust. Mitme päevaga veetakse
kõik kruus ära.
Kaupmees Karul oli kõigest 4 isesuurust kaalupommi; nende abiga võis ta kõik täisnaelad 1-st
kuni 40-ni ära kaaluda. Kuidas ta nendega kaalus? Kui raske oli iga kaalupomm.
Kaks venda pidid isalt päritud talukoha omavahel ühetasa ära jaotama. Vanem vend aga soovis, et
tema osa 3 tessatiinu võrra suurem oleks. Noorem vend oli sellega nõus; nad leppisid nõnda kokku,
et vanem nooremale lisatüki eest 150 marka maksab. Kui kalliks hindasid nad tessatiinu.
Madis ja Mihkel jooksid mõlemad toauksest välja, Madis lõuna poole 30 sülda, Mihkel õhtu poole 40
sülda; kui kaugel nad nüüd teineteisest seisma jäid?
St. Marino vabariik on Euroopas kõige väikesem ja kõige vanem riik. Temas elab iga ruutversta peal
175 inimest. Sõjaväge on tal 950 meest, seega 5 inimese võrra rohkem kui 1/10 tervest rahva arvust
välja teeb. Mitu ruutversta on St. Marino vabariik suur ?
Tartu kooliõpetajate seminaaris ettevalmistuse klassi sisseastumise eksamil anti omal ajal järgmine
ülesanne välja arvata: „Kahe tundmata arvu vahe on 5 ja nendesamade arvude jaond ka 5." Ainult
üks eksamitegija suutis ülesande välja arvata. Missugused on need arvud?
6-e jala pikkuse puu vari oli selsamal silmapilgul 12 jalga pikk kui kirikutorni vari 198 jalga andis
mõeta. Kui kõrge oli torn ?
Ruudukujuline õue oli 20 sülda pikk, 10 sülda lai. Peremees jaotas ta selkombel ruutudesse, et iga
ruut 5 sülda lai ja 5 sülda pikk sai. Iga pisikese ruudu iga nurga sisse istutas peremees ühe õunapuu
Mitu õunapuud on tal nüüd õues kasvamas'?'
Kümne aasta eest osteti vasikaid ja lambaid, ühtekokku 40 pead, 200 marga eest. Iga vasik maksis
siis 8, iga lammas 2 marka. Mitu vasikat ja mitu lammast oli seega ostetud?
„Säh, siin on 100 marka, osta mulle selle eest 100 elajat: härgi, lehmi ja lambaid!" ütles mõisnik
opmannile 100 aasta eest. Laadal maksis siis härg 10 marka, lehm 5 marka, lammas 50 pen. Mitu
looma opmann igast soost ostis?
Viiekümne aasta eest tapeti Venemaal ühe suure jahi peal jäneseid, põtru ja metssigu, - kokku 100
looma. Need kõik saadeti turule ja saadi nende eest kokku 100 marka; iga jänese eest võeti 50 pen.,
iga põdra eest 10 marka ja iga metssea eest 3 marka. Kui palju iga seltsi loomi?
Seltskond inimesi läks võerastemajasse pidusöögile; neid oli üle 100, aga alla 200. Söögisaalis oli
nende jaoks 8 lauda kaetud, nõnda et 7-me laua ääres igalpool ühevõrra sööjaid võis aset leida, siis
jäi aga 8-da laua kohta 13 pidulist. Sellega polnud pidulised rahul: nad paigutati nüüd 12 laua äärde
ühetasa istuma. Kui palju oli pidulisi a) üleüldse, b) igas lauas?
Kaks jalakäijat sammuvad teed mööda ühele poole. Esimene käib 5, teine 3 versta tunnis. Esimesel
teekäijal on koer kaasas, kes sel silmapilgul, kui mõlemate teekäijate vahe 4 versta oli, 10 verstalise
kiirusega tunnis teise teekäija juurde jookseb, sealt kohe jälle peremehe juurde tagasi traavib, siis
uuesti tagasi läheb ja sedamoodi niikaua kahevahet sörgib kuni esimene teekäija teise kätte saab ?
Mitu versta jooksis koer selle aja sees ära?
Kaks jalgrattameest kiirustasid maanteel koju poole. Mõlemad sõitsid ühetasa 15 versta tunnis. Jäi
veel 60 versta sõita, kui ühel nendest rattaga õnnetus juhtus; mees pidi ratta tee äärde talusse hoiule
jätma. Teekonda otsustasid mehed aga järgmist viisi jatkata: hakkavad mõlemad ühekorraga minema
üks jalgsi, teine rattal sõites. Teatud kohale jõudes peidab ette jõudnud rattamees enda sõiduriista
teatud kohale ja läheb jalgsi edasi. Seltsimees võtab järel tulles ratta ja sõidab senikaua kui kaaslase
kätte saab; siis vahetavad osad ringi ja edasijõudmine läheb nagu hakatuseski. Kui mõlemad jala 5
versta tunnis suudavad ära käia ja ühel ajal koju tahavad jõuda, mitmenda versta peal tuleks siis
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ratas viimast korda maha panna? Palju jõuab niiviisi kiiremalt kui jalgsi?
Kolm venda tulid võerastemajasse ja palusid omale kartulid keeta. Sel ajal kui kartulid keesid, uinusid
kõik kolm venda magama. Mõne aja pärast ärkas vanem vend üles: nähes, et kartulid laual, sõi ta
oma osa ära ja heitis uuesti magama. Selle järele ärkas keskmine SIIT TULEB RAAMATUSSE
VAADATA

Brüller ja Oengo Väike arvutaja III ja IV aasta II osa
412. Talumees küsis laeva kaptenilt, mis maksab sõit laeval linna. Kapten oli suur naljamees ja
vastas nii: „Tahate sõita III klassis, siis maksate mulle tagasi ühe kümnendiku selle seasingi
hinnast, mille teilt täna ostsin; II klassi sõit maksab aga nii palju kui 10 toopi piima kõige kallimal ajal
linna turul; esimese klassi sõiduga kulutate koguni 30 piimatoobi raha - teie oma külaühisuse
hinnas. Lapsed maksavad poole hinda." Mees oli kaptenile müünud 15-naelase singi á 80 mk. nael.
Ühisus maksis 10 mk. piimatoobist, linna turul aga sai talvel vahest isegi 20 mk. toobist. Peremees
arvutas ja otsustas osta enesele ja oma väikesele tütrele II klassi piletid ja sulasele III klassi pileti.
Ta andis tu-handemargalise. Kassas aga ei juhtunud olema tuhandelisest peenemat raha ja mehel
tuli jääda ootama, kuni seda sinna kogub. Tuli üks sõitja, ja ostis enesele ja lapsele esimese klassi
piletid ja teine, kes ostis ühe III klassi pileti. Mõlemad andsid õige raha. Kas jätkus nüüd kassas
raha talumehele tagasiandmiseks?
552. Tosin pesunööpe maksab 18 marka. Ema õmbles oma kahele lapsele igale 6 pihikut, iga
pihiku ette aga 9 nööpi. Kui palju maksid nööbid?
566. Isand Soonikule pakutakse riidekaupluses Inglise ülikonnariiet 1125 mk. küünar, või kodumaa
Sindi vabriku riiet 780 mk. küünar. Kui suur on hinnavahe terve ülikonna kohta (6 küün.)?
570. Sõdurile antakse päevas 0,75 kg leiba. Kui palju leiba saavad 200 sõdurit kuus?
575. 25 ha peale läheb 4000 kg rukkiseemet. Kui palju 1 ha? 1 a? 25 a? 1 m2 peale?
579. Puusepad olid töötanud 14 päeva jooksul 147 tundi. Kui palju olid nad teeninud keskmiselt
päevas, kui tunni eest makseti 40 marka?
591. Kriidi hind on kaupmees A juures 6 mk. tükk, kaupmees B juures aga 4,2 mk. tükk. Selle eest
lubab kaupmees A anda koolidele 20 % hinnaalandust, kuna kaupmees B müüb kõigile ühesuguse
hinnaga. Koolijuhataja tahtis osta 100 tükki kriiti. Kellelt oli tal odavam osta ja kui palju odavam?
593. Pidu kassast müüdi I platsi 350 piletit ja II platsi 500 piletit. I pl. pilet maksis 200 marka; II pl.
pileti hind oli 70 % esimesest. Kui suur oli pidu sissetulek piletimüügist?
596. Soomes arvatakse olevat 45 000 tiisikushaiget. Neist sureb aastas keskmiselt 9000. Mitu %
seega?
600. Ratsaväesalk sõitis mööda. „Mis seal on?" küsis isa teisest toast. ,,250 jalga ja 83 pead
sõidavad mööda!" vastas poeg akna juurest. Mitu hobust, mitu meest?
601. Kaks jahimeest keetsid metsas sööki. Ühel oli katlas 2, teisel 1 põldpüü. Pärastpoole ilmus
nende juure kolmas, keegi võõras kütt, ja palus luba õhtusöögist osa võtta. Mehed asusid kolmekesi
keha kinnitama ja sõid igaüks ühepalju toitu ära. Lahkudes andis võõras toidu eest 100 mk. Kuidas
peavad kütid jaotama selle raha?
618. Kui voorimees annab hobusele 5 kg kaeru päevas, jätkub talle kaeratagavarast 54 päevaks.
Annab ta aga kõigest 4,5 kg päevas, jätkub sama tagavara .... päevaks?
619. Ühest hanest saab 1,25 naela sulgi. Mitu hane peaks olema, et saaks puuda sulgi?
650. Mitmeks päevaks jätkub 105 elektripirnile sellest elektri hulgast, mis kulub 42 samasuurele
lambile aastas (365 päeva), kui oletada, et lambid igapäev umbes sama kaua põlevad?
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651 .Kaks talunaist Mari ja Ann müüsid turul mune; esimene nõudis paarist 22 mk. ja teine 25 mk.
Annel oli 20 muna enam kui Maril. Keegi söögimajaomanik ostis ära munad mõlema müüja käest;
tal tuli maksta nende eest 1660 mk. Mitu muna oli ühel kui teisel naisel?
656. Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajaile ja õpilastele ausamba püstitamiseks korraldas
Tallinna õpetajate selts 1925. a. korjanduse, millest osa võtsid kõik Tallinna koolid. Ühes algkooliis
võrdus korjatud summa 2985 mk. Sellest summast oli korjatud I klassis 1/5 osa, II ja III kl. kokku –
2/5; IV - 0,1; V - 0,25; ülejäänud osa korjati VI klassis. Kui palju korjati VI klassis?
659. Kastis on 250 tükki valget koolikriiti ja ta maksab 875 mk. 50 tükki värvilist kriiti maksab aga
600 mk. Koolijuhataja ostis 700 tükki valget ja 80 tükki värvilist kriiti. Missugune oli summa kriidi
arvel, kui kaupmees andis koolile 5% hinnaalandust? Kirjutage sarnane arve. Kui palju tempelmarke
kulub tema peale? (Iga 100 mk. kohta - 20 penni).
660. 1922. a. rahvalugemise andmete Järele elas Tallinnas 55 680 meest ja 66 739 naist, kokku ....
inimest. Maju oli aga Tallinnas ühekordseid 3139 - 7 753 korteriga, kahekordseid - 3234 - 22 198
korteriga, kolmekordseid 304 - 1 862 korteriga, neljakorseid 81 - 490 korteriga, viie- ja
enamkordseid 14 - 145 korteriga. Mitu inimest tuleb keskmiselt a) iga maja, b) iga korteri peale?
670. Kärbse lennu kiiruseks arvatakse 1,6 m. sekundis. Hobune jookseb aga tunnis (vankrit
vedades) 7,56 km. Kuidas jõuab kärbes kiiremini edasi, kas hobuse turjal istudes, või ise lennates?
671. Sõduri marssimise kiiruseks peetakse harilikkudes tingimistes 1,3 m sekundis. Kui kaugele
jõuavad sõdurid 1,5 tunni jooksul?
Sõiduraha raudteel arvatakse kauguse järele:
Ikl. 4,50 mk. iga km
IIkl. 3;00~mk. iga km
IIIkl. 1,50 mk. iga km
Selle juures tehakse sõiduhinnad ümmarguseks,, harilikult täiendades neid kuni täis-viiemarkadeni.
(Missuguse täpsusega rehkendab raudteevalitsus?)
Reisijate kraami veetakse kraamivagunites arvates 0,25 mk. iga alatud 10 kg-i ja iga km-i eest.
Kasside, koerte ja jalgrataste eest tuleb maksta 0,50 mk. iga km-i pealt.
696. Mägiste perekond: isa, ema, kaks poega — üks üliõpilane, teine reaalkooli III klassist, kaks
tütart — , üks Lenderi gümnaasiumi lõpu-, teine algkooli I kl. õpilane — sõidavad suvitama
Tallinnast Elva (215,4 km). Kaasa sõidavad teenija, koer „Simmi", kraamivagunis — kaks jalgratast
ja 5 sentnerit 24 kg. mitmesugust kraami. Sõidetakse III kl. Kui kalliks läks see reis Mägiste
perekonnale? Juure lisada tulevad ka voorimeeste- ja paki-kandjatekulud, 750 mk. Tallinnas ja pool
sellest Elvas ning Tapa einelauakulud — 250 mk.
Kui palju oleks sõit II kl. teinud kallimaks reisi? Kumma rongiga sõitis Mägiste perekond, kas
kiirrongiga Nr. 1, mis sõidab välja kell 18.00 ja jõuab Elva kell 23.45, või postirongiga Nr. 3 —
sõidab välja kell 23.45, jõuab kohale kell 7.41?

415. Peipsi suurus on 3 600 km2. Kujutame korraks, et tal oleks ruudu kuju. Kui pikk oleks siis
kallas tema ümber?
Venemaal asub lai Laadoga järv, mille suurus 18 000 km2. Keegi on välja arvanud, et kui kogu
maakera elanikud - 1 700 milj. inimest - upuks tema vetesse, siis järve pind tõuseks ainult 1/2 sm
võrra. Kui palju kerkiks aga Peipsi (Virtsjärve) pind, kui kogu inimsool õnnetus juhtuks leida külma
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haua tema voogudes?
700. Minu taskurätiku pind on 0.09 m2. Kui pikk oa tema palistus?
701. Käterätiku pikkus on 1,5 m, selle pind aga 0,9 m2. Kui pikk on pits selle käterätiku otstes?
702.Meie laudlina pikkus on 2 m, pind aga 3 ms. Kui pikk on palistus ümber laudlina?
703. Põrandavaip, mille pikkus on 1,6 m, laius 0,8 m, kaeti vaheldamisi asetatud punaste ja
roheliste ruudukestega, mille külg igaühel 4 sm. Mitu rohelist ja mitu piu ruudukest tuli õmmelda?
Mitu meetrit musta pat sime pidanud ostma, kui oleksime tahtnud iga sellega kantida?
705. Vaiba pikkus on 25 m, laius 1,3 m. Ta ümbritseti narmastega nii, et iga poole sm kohta tuli üks
narmas. Mitu m lõnga kulus narmasteks, kui iga narmas koosnes viiest 18 sm pikkusest

724. 23 veebruaril 1885 a. suri Saksamaal üks suurematest matemaatikutest ilmas Karl Friedrich
Gauss (sündis 1777 a. Kui vanaks ta sai?) Lugupidamisest tema suurte annete ja teadmiste vastu
nimetati teda matemaatikute vürstiks.
Jutustan teile, lapsed, ühe väikese loo selle „vürsti" koolipõlvest.
Väikene Karl oli 9-a aastane ja õppis juba oma kodulinna Katariina rahvakooli rehkenduse (III)
klassis. Kord selle klassi õpetaja Büttner tahtis panna rahutud poisid tööle pikemaks ajaks, andes
neile-rohket arvutust nõudva ülesande: leida 40-ne esimese täisarvu summa (1+2+3+ . . . +40).
Vaevalt õpetaja oli valmis ülesande ettelugemisega, kui väike Gauss hüüdis: ,,Valmis!" ja pani
õpetaja ette lauale oma tahvlikese lahendusega.
„Küll ma sind, ninatarka, õpetan!" mõtleb õpetaja, kes on kindel, et liig ruttu leitud lahendus ei või
olla õige. „Las' aga teised oma töö lõpetavad." Need aga liidavad ja liidavad ... ja on viimaks ka
valmis pika töö ja vaeva järele. Nüüd algab tööde järelevaatamine. Siin selgub, et paljud olid
lahendanud ülesande valesti, kuna aga Gaussi tahvlil seisis ainus rida: 20x41=820 ja see oli õige
summa. Terane poiss märkas kohe, et arvud antud reas — esimene ja viimane (1 ja 40), teine ja
eelviimane (2 ja 39), kolmas algusest ja koknas lõpust (3 ja 38) ikka annavad ühe ja sama summa:
41 ja leidis siis järgmise algupärase lahendustee:
1,

2,

3

.... 8, 19,

20

40,

39,

38

...23, 22,

21

41+

41+

41 +

...41 +

41 + 41 = 20x41

Õpetajal jäi ainult imestada poisikese haruldast vaimuteravust. Lähemail päevil tellis ta temale
isesuguse arvutus-raamatu. Peagi aga oli ta sunnitud seletama: poisil ei olevat tema juures enam
midagi õppida.
725. Liitke ka teie Gauss'i eeskujul arvud a) 1-st kuni 10-ni; b) 1-st kuni 60-ni; c) 30-st kuni 100-ni;
d) kõik paarisarvud 2-st kuni 80-ni; e) kõik paaritud arvud 1-st kuni 100-ni.
726.Mitu pauku lööb kell ööpäeva jooksul, kui ta lööb a) ainult täistunnid; b) ka pooled tunnid.
Mõned eksamiülesanded IV klassi
Selles osas toob „Väike arvaja" mõned ülesanded, mis Tallinna erakoolides antud 1925 a. kevadel
neljanda klassi lõpetajaile eksamiüksannetena. Katsugu ka meie raamatu tarvitajad oma jõudu
nende lahendamises, nüüd kus suurem osa selle aasta tööd juba seljataga.
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Vesterbergi eraalgkool.
730. a) Tuba on 9 m pikk, 6 m lai, 3 m kõrge. Selles toas on 4 akent ja 2 ust. Iga aken on 1 m lai ja
1 m 50 sm kõrge. Kumbki uks on 3 m kõrge, 1 m 50 sm lai. Mitu tükki tapeeti läheb selle toa
tapetseerimiseks, kui rull tapeeti on 8 m pikk ja 50 sm lai?
Kaarli koguduse eraühisgümnaasium.
733. Klassi pikkus on 6,8 m, laius 5,4 m ja kõrgus 4 m. Selles klassis on 45 õpilast. Kui palju õhku
tuleb . keskmiselt iga õpilase kohta?
Prantsuse lütseum.
734. Aias on 27 peenart. Peenra pikkus on 4 sülda 1 ars. ja laius 2 ars. Iga 6 ruutsülda mullapinda
andis keskmiselt 14,4 kg. aiamaasikaid. Saadud aiaviljast jättis peremees 0,4 osa endale.
Ülejääriud maasikad müüs ta turul ära, kusjuures iga kilogrammi eest sai 112,5 marka.
Mitu marka sai ta müüdud aiavilja eest?
Studemeistri eraalgkool.
735.Põllul on trapetsi kuju, mille ühe aluse pikk. -300 m, teise aluse pikk. - 500 m, kõrgus - 200 m.
Iga ha peale küliti 3 setv. 4 setk. otri. Sügisel saadi 8,5 seemet. Kõik põllult saadud odrad müüdi ära
1 600 mk. setvert. Kui palju saadi raha?
H. Kubu eraühisgümnaasium.
736.Veski talu peremehel on püstkülikukujuline odrapõld, mille pikkus on 120 sülda, laius 85 sülda.
Iga tiinu peale külvas peremees 16 pd. vilja; lõikus andis 6 seemet. Kaheksanda osa viljast müüs
peremees ära 400 mk. puuda. Saadud raha pani ta panka kasu kandma 7%-ga. Kui palju kasu tõi
see raha aasta jooksul?
Samas koolis teisele rühmale.
737.Vainu talu peremehel on püstkülikukujuline kaerapõld, mille pikkus = 180 sülda, laius = 60
sülda. Iga tiinu peale külvas ta 18 puuda kaeru, lõikus andis 8 seemet. Üheksanda osa kaertest
müüs ta ära 350 mk. puuda. Saadud raha pani ta panka kasu kandma 6 %,-ga. Kui palju kasu tõi
see raha aasta jooksul?
Vene era-ühishumanitaargümnaasium.
738. Täisnurkne rööptahukakujulise aida põrand ja seinad kaeti semendiga. Aida pikkus - 6,5 m,
laius on 190 sm pikkusest vähem, kuna kõrgus on 0,5 laiusest. Kui kalliks läks sementtöö, kui ühe
ruutmeetri katmiseks kulub sementi 75 marga eest, töötasu aga hinnatakse 23% materjaali hinnast?
Mitu 0,299 m3 suurust viljakotti mahutab see ait?
Samas koolis teisele rühmale.
739.Püstkülikukujulisele põllule, mDe pikkus on 0,3 km, laius 85 m pikkusest vähem, külvati kaeru,
kus juures ühele aarile läks 9,4 kg seemet. Lõikus andis 7,5 seemet. Saadud kaertest müüdi ära
29102,4 kg, jäeti seemneks 12 545,1 kg, kuna muu osa läks hobustele toiduks. Mitmeks päevaks
jätkub viimasest osast, kui hobustele antakse päevas 11,25 kg kaeru?
J. Kirsipuu era-ühishumanitaargümnaasium.
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740.Hangeldaja müüs 1225 naela nisu 8,5 mk. nael ja 18 p. 30 n. rukist 5,75 mk. nael. Saadud raha
eest ostis ta 2,5 tiinu metsa, kuid müüs selle varsti 25<>/o. kasuga. Kui kallilt müüs ta tiinu?!
G. Amoretti era-ühisrealgümnaasium.
741.Rättsepp ostis 156-arsinalise tüki kalevit, jaotades selle kahte ossa, nii et üks osa oli kolm
korda teisest pikem. Suuremast tükist tegi rätsepp sinelid, tarvitades 6 ars. 8 vers. riiet sineli peale;
vähema tüki tarvitas ta kuubede tegemiseks, võttes igaühele 4 ars. 14 vers. kalevit. Kui palju raha
saab rätsepp kokku sinelite ja kuubede müügist, kui ta ühe kuue müügihinnaks arvab 6 500 marka,
ühe sineli hinnaks aga 11 000 mk.?
Hansakool.
742.Kaupmees saab saadetise suhkrut, mille brutokaal on 37 puuda 18 naela, tara-kaal aga 1 puud
12 naela. Netto-kaalust maksab kaupmees 640 marka puudast, taara maksab 285 mk. Veokulud =
2385 mk. Väljamüües saab kaupmees 1000 mk. netto-puudast. Kui palju saab ta kasu?
§ 7. Kordamisülesanded.
743.Inimese süda tuksub esimesel eluaastal 115 korda minutis, täiskasvanust pärast aga kõigest 72
korda. Arvake, mitu korda tuksub väikese lapse süda ööpäeva jooksul rohkem täiskasvanu omast.
745.Täiskasvanud inimene hingab välja tunnis 22 l. süsihapugaasi, laps — 8 l. Kui palju
süsihapugaasi hingatakse välja klassis, kus peale õpetaja on 48 õpilast?
747.Inimese vere kaal on ühe raamatu järele 0,07, teise järele aga 1/13 tema keha raskusest. Poiss
kaalub 132 naela- Kui palju on tal verd?
748.3/4 inimkeha raskusest on vesi. Palju on sinus vett? Palju on seda inimeses, kes kaalub 3
puuda 32 naela? 38 kg? 75 kg?
751.Ühes kanamunas on niisama palju toitaineid, kui 150 g piimas või 40 g rasvases lihas. Mitme
kanamunaga on toitvuse poolest võrdne pool naela sealiha? liiter piima?
767. Neiu A käib igas nädalas kaks korda kohvikus ja tarvitab siin iga kord sokoladi ja kookide peale
65 mk. Kui kalliks läheb temal see maiustus a) ühe kuu, b) aasta jooksul?
768.18-aastane neiu N käib nädalas 2 korda kinos. Pilet maksab . . . Tema tuttav neiu M pole aga
nii lõbu-himuline ja läheb ainult kord kuus kinoetendusele. Sello läbi kokkuhoitud rahast annab ta J
oma lese-emale ja muu osa eest ostab omale pesu. Mis oleks sul siin arvata?
772. Ühest mesipuust saab aastas umbes 25 kg mett ja 1 kg vaha. Mesilaste talvetoiduks kulub
umbes 7 kg mee hind. Kui palju saab puhast kasu ühest mesipuust, kui mee kg maksab 250 mk.,
vaha kg aga 400 marka?
773. Et 1 g mett koguda, peab mesilane mesipuust 30 korda välja lendama. Mesilas on 23000
töölist, kes koguvad päevas keskmiselt 0,7 kg mett. Mitu korda pidi iga mesilane korjamas käima,
kui arvata, et umbes 2 000 mesilast tegid koduseid töid ja üldse ei saanud välja lennata?
774.Kanakull võib päevas ära süüa 6 lindu. Ta elu kestvus on umbes 10 aastat. Mitu elu võiib ta
selle aja jooksul hävitada?
775.Ühes metsas elasid üheskoos rähn, räästas, kägu ja öökull. Kord hakkasid nad vaidlema, kes
neist on kõige kasulikum. Kurg pidi vaieluse lahendama. Rähn ütles ,,Mina tõmban oma pika
keelega igapäev puukoore alt välja 200 kahjulikku puu-ussi!" .Räästas kiitles: „Mina hävitan igapäev
150 röövikut". Kägu tähendas uhkelt: ,,Mina söön päevas koguni 2500 röövikut". Öökull aga hooples
enese hävitavat öö jooksul 9 hiirt. Kurg arvas iga hiire söömise võrdseks 50 rööviku söömisele; 100
röövikut aga arvas ta sama kahjulikuks kui 150 puu-ussi. Kel vaidlejatest oli õigus? Kurg aga ei
annud kellelegi eesõigust, vaid ütles: ,„Kiiduväärt olete kõik, sest kõik olete kasulikud!"
51

842. Isa luges põllumajanduslikust ajakirjast, et igale lehmale peab andma päevas keskmiselt 40 g
soola. Meil on 8 lehma. Mitu puuda soola kulub neile sarnase arvestuse juures aastas?
845.Või soolamiseks soovitatakse võtta iga naela kohta suvel 1 lood soola, külmemal ajal aga
kõigest 0,75 loodi. Kui palju soola läheks selle järele tarvis 10,5 naela võile? Mitu grammi soola
vajaksime 1 kilogrammi või soolamiseks?
846.Lihunik pakub talunikule sea eest 30 mk. nael eluskaatust ehk 45 mk. nael lihakaalust. Kumb
kaup oleks talunikule kasulikum, kui siga kaalub elusalt 6,5 puuda ja tapetud kaalu arvatakse
eluskaalust 750/0?
848. Ema keetis vaarmarja keedist. Igale 2 toobile vaarikaid lisas ta 3,5 nl. suhkrut. Palju suhkrut
pani ta 10,5 toobi vaarikatele?
850. Perenaine ostis 200 kurki ä 2| mk., 4 kimpu mustasõstra lehti ä 15 mk., muid lehti 12 mk. eest
ja 4 \ naela soola ä 2 mk. Kui palju võütis perenaine kurkide soolamisega, kui samasugused kurgid
maksavad talvel turul 15 mk. tükk?
851. Ema ostis „pika poisi" tegemiseks 3 nl. liha a 34 mk., 3 muna 19 mk. paar, | nl. sibulaid 20 mk.
nael, \ nl. taimevõid 65 mk. nael, 6 solotn. kuivikuid 80 mk. nael. Pääle selle lisas ta veel juure
kartuleid, soola, pipart j. m. 15 mk. eest. ,,Pikk poiss" oli määratud 8 inimesele. Kui kallis tuli umbes
iga inimese osa?
852. Pühapäevaks küpsetab Alliku ema saia, võttes selleks 3 naela valget nisujahu 21,5 mk. nael, l
nl. suhkurt 19 mk. nael, 0,25 naela taimevõid 55 mk. nael, 4 loodi pärmi 160 mk. nael ja 0,4 naela
rosinaid 95 mk. nael, ja lisades juure kardamomi ja muid maitseaineid 8,5 marga eest. Kui kalliks
läheb Alliku emale pühapäevane sai?
853.Valve ema tegi tütre sünnipäevaks suhkrukoogi, võttes setteks 9 muna, 300 g suhkurt, \ nl. jahu
ja 50 g taimevõid. Kui kallis on see kook praeguste hindade järele?
877. Sementpõranda ruutsülla eest makseti ehitusmeistrile 1 000 mk. Mitu mk. maksis keldri
põrand, kui keldri laius on 2,6 s., pikkus 3,5.s.?
878.Puusepale pakuti tööd järgmistel tingimustel: kas kogu töö eest 3 500 rnarka või 40 marka
tunnis. Puusepp arvab töö ära teha 2 nädala jooksul, töötades ainult tööpäeviti 8 tundi päevas.
Kuidas on puusepal kasulikum tööle asuda ja palju ta sellega võidab?
881. Ühe jooksva sülla töö eest tahtis korstnategija müürisepp 300 mk., kui korsten ühe lõõriga, ja
550 mk., kui korsten kahe lõõriga. Ühe lõõriga korstna jooksva sülla ehitamiseks läheb vaja 150
telliskivi', 2-he lõõriga - 285 telliskivi. 1 telliskivi maksab 7 mk. Majaomanik tahtis ehitada ühe
ühelõõriga ja kaks kahelõõriga korstnat. Mis maksavad korstnad, kui ehitamiseks tarvitatav materjal
peale kivide maksab umbes 1 500 mk.?
882. Peremees tahtis üürile anda korteri, nõudes aasta üürina ette 60 000 marka või kuuviisi
makstes 6 000 mk. kuus. Üürnikul ei olnud omal seda summat käepärast; ta oleks pidanud selle
laenama pangast, kus talt nõuti 15 % aastas. Kuimb kaup oli üürnikule kasulikum ja kui palju võidab
ta paremal korral?

T.Koik Matemaatika õpperaamat kesk ja kutsekoolidele II Algebra ja geomeetria
Puuris on kodujänesed ja faasanid. Neil on kokku 35 pead ja 92 jalga. Kui palju on puuris jäneseid
ja kui palju faasaneid? (Hiina ülesanne u. 2600 a. e. Kr.)
Vanal araablasel oli 3 poega ja 17 kaamelit. Surres pärandas ta nooremale pojale poole,
keskmisele kolmandiku ja vanemale üheksandiku oma varandusest. Pojad ei tulnud päranduse
jagamisega kuidagi toime. Lõpuks üks neist tegi ettepaneku: „Laenakem naabrilt üks kaamel, siis on
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meil neid 18. Noorem saab pooled, s. o. 9, keskmine 1/3 s.o. 6 kaamelit, kuna vanema osaks
langeb 1/9, tähendab 2 kaamelit. Jääb üle üks kaamel, selle anname naabrile tagasi". Kas jagamine
sel kujul toimus isa tahtmise järgi?
Laudade paksus on 2,5 cm ja 5 cm. Neid pandi 48 lapiti üksteise peale ja nii tekkis 157,5 cm
kõrgune lauavirn. Kui palju oli seal laudu kummastki liigist? (33; 15)
Vello Rannu kontokorrent arvet täiendati saadetisega 500 kr.; selle järele kirjutati sellelt arvelt
kuluks sissetulnud tšekk 350 kr. suuruses. Pärast seda arve omanik kahekordistas oma
hoiusumma, nii et see muutus 200 krooniks. Missugune oli arve esialgne seis?
50-kroonine rahatäht vahetati kahe- ja ühekrooniseiks müntideks ja saadi kokku 32 münti. Kui palju
saadi kumbagi liiki münte? (18; 14)
Pottsepp palkas abilise järgmisel tingimusel: iga tööpäeva eest saab abiline palgaks 1 kr. 50 senti ja
söögi, kuid iga äraviidetud päeva eest peab ta meistrile maksma söögi eest 1 krooni. Abiline oli
hooletu mees ja 25. päeval selgus arvetegemisel, et kummalgi teisele midagi maksta ei olnud. Mitu
päeva tegi abiline tööd? (10)
Neli perekonda tellis ühiselt teed, olles kokku leppinud, et A võtab tellitud hulgast neljandiku, B kuuendiku, C - kolmandiku ja D - viiendiku. Ülejäänud pool kilogrammi pidi kingitama sõpradele uue
teesordiga tutvustamiseks. Mitu kilogrammi teed telliti?
Kaks poissi võistles kuulitõukes pähkleile: kaotaja pidi andma võitjale iga viske korral 2 pähklit.
Esimesel oli neid algul 40, teisel 25 ja nad heitsid kuuli niikaua, kuni esimesel oli pähkleid neli korda
enam kui teisel. Mitu tõuget võitis esimene poiss rohkem kui teine?
Salk töölisi, kelle tööjõud loeme ühesuuruseks, pidi maha niitma kaks heinamaad, millest esimene
oli kaks korda suurem teisest. Poole päeva jooksul niitsid kõik töölised esimest heinamaatükki.
Õhtupoolel jagunes salk pooleks: ühed niitsid edasi endisel heinamaal, kuna teised hakkasid
töötama väiksemal heinamaal. Suurem heinamaa jõuti õhtuks maha niita, kuna väiksemast jäi
niipalju niitmata, et üks tööline teise päevaga selle töö lõpetas. Kui palju oli töölisi üldse tööl?
Legendi järgi otsustas üks Tšehhi valitsejanna abielluda selle kosilasega, kes lahendab järgmise
ülesande: „Mitu ploomi oli korvis, kui esimesele kosilasele saab anda pooled ja veel ühe ploomi,
teisele pooled ülejäänuist ja veel ühe, kolmandale pooled ülejäägist ja veel kolm ploomi ja kui
seejärele korvi enam midagi ei jää?"
Linnas oli üks purskkaev. Selle keskmine juga paiskas minutis 60 l vett, 4 äärmist igaüks ainult
poole keskmise joa veehulgast. Kokkuhoiu pärast avati purskkaevul kõik nimetatud joad ainult 2
tunniks ööba kohta, muul ajal oli avatud ainult keskmine. Mitu tundi ööba kohta oli purskkaev
tegevuses, kui ta veekulu kuus oli eelarves ette nähtud 105 kr. Vee hind arvestada 1,4 senti/hl. Kuu
arvestada 30 päeva ja otsitavate tundide arvu arvutamisel piirduda kümnendikkudega.

Nimede eestistamisel võttis Rullinkoff uue nime, mis on m tähe võrra lühem endisest. Kui pikk on ta
eestistatud nimi? Missugused väärtused võivad olla tähisel m?
Karjapoisil Enn Arustel hakkas 14-pealisest veisekarjast kiini jooksma m elajat. Kui palju loomi jäi
rahulikult sööma? Missugused numbrilised väärtused on m jaoks võimalikud?
Majaomanik maksis aastas maksusid riigile c krooni, linnale d krooni ja tegi remonti 85 kr. 30 sendi
eest. Arvutada omaniku aastased kulud.
Ruumimeetri küttepuitude eest maksis metsakaupleja metsas / krooni, veo eest e kr., edasimüügikasu arvestas ta k kr. ruumimeetrilt. Missuguse hinna peab tarvitaja nende puitude ruumimeetrist maksma?
Jõulukuusest maksti turul p senti, koju toimetamise eest 20 senti, ehteid riputati külge 3 kr. eest ja
küünlaid pandi q sendi eest. Mis maksis jõulupuu korraldamine?
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Register ehk Juhhataja
Mis kalude, mõödude ehk mu asjade nimmed ärraseletab, ja sedda ülles-näitab, mitto wähhemat
moöto ja kalu surema moödoo ehk kalo sees on.
Raskusemoödud ehk kalud.
1 perkowets ehk perkapunb on 10 puda.
1 puud on 40 naela
1 nael on 96 solotniko.
1 perkapund on 20 leisikat
1 leisik on 20 naela
1 nael on 32 loti.
Rahha arw.
1 rubel on 100 koppikat (kopp).
1 höbbe rubel on 3 rubl. 50 kopp. Pabberiwai panko-rahha.
1 imperial on 10 hobbe rubl., ep! Sa 10 rubl. 30 sopp. Wb
Märkused:
l_nael – tähistus on raamatus teistsugune, aga on naelast suurem mingi arv korda.
1 inglise nael = 0,4536 kg

Setvert on endine vene pikkusühik.
Setvert (17,77 cm) = 4 verssokit = 1/4 arssinat.
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