7. klassi harjutusmaterjal.
( osa leidmine, terviku leidmine, suhe protsentides ja muutumine
protsentides )
1.

2

Risttahukakujulise tiigi pikkus on 12m, laius on sellest 3 ja tiigi sügavus
moodustab 0,15 tiigi pikkusest. Mitu m3 vett mahutab see tiik?

2.

3

Risttahukakujulise toa pikkus on 8 m, laius on sellest 4 ja toa kõrgus
moodustab 0,3 toa pikkusest. Mitu m3 õhku on selles toas?

3.

1

Emal oli poodi minnes kaasas 96 eurot. 3 sellest rahast kulus toiduainete
3

ostmiseks ja ülejäänud rahast 4 riiete ostmiseks. Mitu eurot jäi
4.

kaasavõetud rahast üle?
Markusel oli linna minnes 14 eurot. Sellest rahast kulus edasi-tagasi sõiduks
1
, ülejäänud rahast kulus ostudeks
7

5
. Mitu eurot jäi Markusel alles?
6
4
5. Kõigist aias olevatest sõstrapõõsastest on
punased sõstrad. Ülejäänud 30
9

põõsast on mustad sõstrad. Mitu mustasõstra põõsast on aias rohkem kui
punasesõstra põõsast?
6.

2

Kõigist pargipuudest on 5 tammed. Ülejäänud 63 puud on pärnad. Mitu
puud on pargis ja mitu tamme on vähem kui pärna?

7.

1

4

Talupidaja Taavi külvas esimesel päeval 3 kogu suviviljast, teisel päeval 9
kogu suviviljast ja kolmandal päeval viimased 8 ha. Mitu hektarit suvivilja
külvas Taavi?

8.

1

3

Jalgrattur Jaan läbis esimese tunniga 4 kogu teest, teise tunniga 8 kogu
teest ja kolmanda tunniga viimased 15 km. Mitu kilomeetrit läbis Jaan kolme

9.

tunniga?
Leia 35% avaldise 8,5·42 väärtusest.

10.
11.
12.

Leia arv, millest 12% on võrdne avaldise 19,2: 23 väärtusega.
Mitu protsenti moodustab arv 7,6 avaldise 360 :32 väärtusest?
Mitme protsendi võrra on arv 6,3 väiksem avaldise 52 ∙ 0,84 väärtusest?

13.

2 1
Mitu protsenti moodustab avaldise 0,6 + 2 väärtus arvust 4,3 ?

14.

Leia arv, millest 13% on võrdne avaldise 4 − 0,7

15.

Leia 86% avaldise

16.
17.
18.
19.

3

( 13 +2 16 )∙ 42

2

väärtusega.

väärtusest.

( )
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Mitme protsendi võrra on 27 suurem avaldise 24 : 6 + 2 väärtusest?
Mitu protsenti moodustab avaldise 3,24:0,9-2 väärtus arvust 4 ?
Leia arv, millest 72% on võrdne avaldise 9 −0,12 ∙ 45 väärtusega.
Matkaja Malle läbis jalgsi 84 km, mis moodustas 15% kogu teekonnast. Kui

pikk oli Malle teekond?
20. Kevadel istutas ema põllule 450 kapsataime, millest 414 hakkas kasvama.
Mitu protsenti istutatud taimedest ei hakanud kasvama?
21. Kui talumees Toomas oli koristanud 15 ha teravilja, jäi tal veel koristada 40%
kogu külvipinnast. Kui suur oli Toomase külvipind ja kui palju jäi tal veel koristada?
22. 75 kg sulamit sisaldab 40% tina. Mitu kilogrammi teisi aineid sisaldab sulam?
23. Mulda pandud 300 terast ei idanenud 24 tera. Leia terade idanevuse
protsent.
24. Põhikoolis õpib 312 poeglast, mis moodustab 48% õpilaste üldarvust. Mitu
tütarlast õpib selles põhikoolis?
25. Kartul sisaldab 21% tärklist. Kui palju kartuleid läheb vaja 6,3kg tärklise
saamiseks?
26. Talumees Mardil on 60 ha maad, millest 45% on põllumaad, 20% heinamaad
ja ülejäänud maaalal kasvab mets. Mitu hektarit metsa on Mardil?
27. Gümnaasiumis on kokku 800 õpilast, kellest 30% õpib algastmes, 26%
vanemas astmes ja ülejäänud keskastmes. Mitu õpilast õpib algastmes, mitu
keskastmes ja mitu vanemas astmes?
28. Klassi õpilastest 75% tegeleb erinevate spordialadega. Sporti ei tee 7 last.
Mitu õpilast õpib selles klassis?

29.

Talumees Toomas sai sügisel kartulisaagi, millest ta müüs ära 68%, seemneks
jättis 10% ja ülejäänud 44 tonni kulus loomade ja pere toiduks. Kui suur oli

Toomase kartulisaak?
30. Ema valmistas kurkide soolamiseks 260 grammi 15%-list soolalahust. Kui palju
soola kulus tal selle lahuse valmistamiseks?
31. Perekond Tamme kuusissetulek on 780 eurot, millest 25% kulub korteri
hooldustasu, kütte ja vee eest maksmiseks. Mitu eurot jääb perekonnale
muuks otstarbeks?
32. Kurgi kilogrammi hind vähenes 3 eurolt 1,8 euroni. Mitme protsendi võrra
alanes kurgi kilogrammi hind?
33. Kui õmblusbrigaad õmbleks kuus 1200 mantli asemel 1500 mantlit, siis mitme
protsendi võrra ületaks brigaad plaani?
34. Traktoritehases valmib kuus 252 traktorit, mis moodustab 28% aastatoodangust. Mitu traktorit toodab see tehas aastas?
35. Raamatust on loetud 28 lehekülge, mis moodustab 7% raamatu lehekülgede
arvust. Mitu lehekülge on selles raamatus?
36. Raamatus on 400 lehekülge. Kati luges esimesel päeval 28 lehekülge, teisel
päeval 10% raamatust. Mitu protsenti raamatust jääb Katil veel lugeda?
37. Laoplatsil on 860 palki, millest 473 on männipalgid. Mitu % palkidest on
männipalgid?
38. Kuusiku talu planeeris müüa piimaühistule aasta jooksul 4800 tonni piima.
Tegelikult ületati see 4,5% võrra. Mitu tonni piima müüdi?
39. Teatripilet etendusele maksab 10 eurot. Kui osta vähemalt 20 piletit on allahindlus 20%. Kui palju maksab pilet siis kui teatrisse läheb 21 õpilast ja kui
palju tuli kokku maksta?
40. Teatri 420 külastajast olid 35% õpilased. Mitu õpilast oli teatris?
41. Kergejõustikuvõistlustel oli kuulitõukajaid 12, mis moodustas 15% võistlejate
üldarvust. Mitu võistlejat võttis võistlustest osa?
42. Põllumaa pikkus on 75 m ja laius sellest 40%. Kaitseks loomade eest tuleb
selle ümber ehitada aed. Kui palju kulub materjali selle aia ehitamiseks?
43. Pärnust Tartu sõitev auto läbis esimese tunniga 76 kilomeetrit, mis
moodustab linnadevahelisest kaugusest 40%. Arvuta linnadevaheline kaugus.

44.

Kartul sisaldab 18% tärklist. Mitu kg tärklist saadakse 500 kg kartulitest? Kui

palju peab olema kartuleid, et saada 108 kg tärklist?
45. Poodi toodi 150 kg arbuuse. Esimesel päeval müüdi sellest ära 84%. Mitu kg
arbuuse jäi teiseks päevaks?
46. Maleturniiri võitja võis koguda kõige rohkem 15 punkti. Tegelikult kogus ta 12
punkti. Mitu % punktidest kogus võitja?
47. Perekond Kotkas säästab kuus 80 eurot, mis on 5% perekonna
kuusissetulekust. Kui suur on perekonna kuusissetulek?
48. Perekond Kotkase igakuine kuusissetulek on 1600 eurot. Toidule kulub 640
eurot. Mitu protsenti perekonna sissetulekust kulub toidule?
49. Uus mudel talvesaapaid maksis sügisel 160 eurot. Kevadel müüdi samad
saapad hinnaga 96 eurot. Mitme protsendi võrra alandati saabaste hinda?
50. Kingapoes on väljas silt – kõik kaubad -30%. Kui palju tuleb maksta kingade
eest, mille hind on 54 eurot?
51. Kleit, mis maksis enne 25 eurot, on nüüd müügil 20 euroga. Mitme protsendi
võrra on kleidi hind langenud?
52. Pärast hinnaalandust on meeste ülikond müügis 280 euroga. Kui palju maksis
see ülikond enne, kui on teada, et hinnaalandus oli 30% ?
53. Ülikonna hinda 400 eurot alandati 10% võrra. Mõne aja pärast alandati hinda
veel 15% võrra. Kui palju maksis see ülikond pärast teistkordset
hinnaalandust?
54. Kauba hinda 60 eurot tõsteti 20% võrra. Mõne aja pärast alandati hinda 20%
võrra. Kui suur oli lõpphind ja kas see on alghinnaga võrdne, väiksem või
suurem?
55. Ruudu külg on 12 cm. Ruudu külge pikendatakse 20% võrra. Mitme protsendi
võrra suureneb ruudu pinala?
56. Ruudu külg on 12 cm. Ruudu külge lühendatakse 20% võrra. Mitme protsendi
võrra väheneb ruudu pindala?
57. Ema unustas poti, milles oli 5 liitrit vett, pliidile keema. Kui talle pärast
meenus pott veega, oli selles alles 2 liitrit vett. Mitu protsenti veest aurustus?
58. Keemisel aurustus 2% veest. Kui palju oli pärast keetmist vett alles, kui esialgu
oli potis 5 liitrit vett?

59.

Olümpiavõitja Erika Salumäe kuldmedali alghind oksionil oli 8000 naela,
müüdi see aga hinnaga 25000 naela. Mitme protsendi võrra suurenes medali

hind?
60. Seoses tee temondiga pikenes bussi marsruut 25 km-lt 29 km-ni. Mitme
protsendi võrra pikenes bussi teekond?

