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Leiame avaldise     − +   
   

1 1 35 2 : 4 2
3 3 5

 väärtuse.  

Leiame kõigepealt vahe − =
1 25 2 2
3 3

, seejärel summa  +
+ = =

5( 3(1 3 5 9 144 2 6 6 ,
3 5 15 15

 

nüüd jagame esimesena leitud vahe murdude summaga: 
 


= = =


2 14 8 104 8 15 52 : 6 : .
3 15 3 15 3 104 13

 

Vastus: avaldise väärtus on 5 .
13

 

 

Murdude liitmine:   + 
+ =


a c a d b c
b d b d

 

Murdude lahutamine:   − 
− =


a c a d b c
b d b d

 

Murdude korrutamine:  
 =


a c a c
b d b d

 

Murdude jagamine:  
=


:a c a d

b d b c
 

 

1. Arvutamine ratsionaalarvudega 
   
Kui teeme tehteid harilike murdudega, siis kasutame järgmisi arvutamiseeskirju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tee tehted ja võimaluse korral kontrolli tulemust taskuarvuti abil (kui arvutil on klahv b

ca ). 
 

a) − =
1 52 1
3 6

 

 

b) + =
1 52 1
5 6

 

 

c)  =
1 52 1
3 6

 

 

d) =
1 52 :1
3 6

 

 
 
 
Kui ülesandes on enam kui üks tehe, siis määrame tehete järjekorra ja teeme tehted eraldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    +
+ = = =

7 3( (2 5 14 15 29 81
3 7 21 21 21

 

     −  −
− = = = −



4 (( 32 3 2 4 3 3 8 9 1
3 4 3 4 12 12

 

    
 = = =


3 5 3 5 15 5
4 6 4 6 24 8

 

    
= = =


1 3 1 4 4 1:
8 4 8 3 24 6
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2. Leia avaldise täpne väärtus. 

 a)  − = 
 

12 1,75 : 2,25
3

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

 b) 2 113 1,6 : 1,6
3 3

   − − + =   
   

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

c) Leia 80% arvude 12
8

 ja 13
3

 poolsummast. 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

d) Jaga arvude 4,5 ja 1
6

 summa arvude 4,5 ja 1
6

 vahega. 
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3. Kontrolli kirjalikult arvutades kas vastus on õige. Leia üks viga. 
 

a) –3,6 –  =
12 3
3

–10,6  

 
 
 
 
 
 
 
 

b) , : ,− =
5 2 8 0 25
7

−
1710
35

  

c) − − −  − =2 3 12 3 2 ( 5) – 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) −  − −  − =013 ( 4) 5 3 6
5

– 5 

 
 
 
 
 
 
 

e) −  =
11,01 1,1

10
0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

f) 
−

=
+

12,3 2
3
12,3 2
3

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Arvuta kalkulaatori abil avaldise väärtus sajandiku täpsusega. 
 

  a) 12,78 · 7,98 + 12,08 · 8,56 ≈            b) 3,298 : 0,19 – 12,876 · 12,009 ≈ 
 

  c) 



+

13,3 4
3
13,3 4
3

                          d) 2 sin16
3

− ≈ 

 
5. Arvuta (kalkulaatori abil) avaldise täpne väärtus.  
 
  a)    =4 123,5 10 4,25 10                  b)   =6 135,6 10 : (8 10 )  
 
  c)   =4 12: 5,63,5 10 10                   d) 123 · 10–6 · 0,001 · 1011 = 
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6. Maa ja Kuu vaheline keskmine kaugus on ligikaudu 384 000 km. Maa läbimõõt on ligikaudu  
12 700 km ja Kuu läbimõõt 3500 km. Kasutades ligikaudse arvutamise reegleid, leia kaugus 
Maa ja Kuu keskpunkti vahel. 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
7. Liivakasti laius on 3,42 m, pikkus 4,45 m ja sügavus 35 cm. Mitu kuupmeetrit liiva on liivakastis, 

kui liiva on 80% liivakasti mahust? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

8. 16. jaanuaril 2016. a avaldati Statistikaameti veebilehel järgmine pressiteade. 
Esialgsetel andmetel oli 2015. aastal teraviljasaak 1 535 300 tonni, mis on 26% suurem kui aasta 
varem ja teadaolevalt Eesti kõigi aegade suurim, teatab Statistikaamet. 
Teraviljasaagist 812 600 tonni moodustas nisu, 556 600 tonni oder ja 54 700 tonni rukis. Hektarilt 
saadi keskmiselt 4382 kilogrammi teravilja, sealhulgas nisu 4788, otra 4235 ja rukist 3823 
kilogrammi. 

 Esita pressiteate põhjal viis küsimust ja leia neile vastused. 
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Teame, et  11%
100

=   osa tervest ja üks promill ehk 11‰
1000

=  osa tervest. 

 
 
 

 
 
 

2. Protsentarvutus 
 
 

Protsentarvutuse põhiülesanneteks on: 
a) osa leidmine tervest; 
b) terve leidmine osa järgi; 
c) osamäära leidmine ehk osa ja terve suhte väljendamine protsentides; 
d) suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides; 
e) protsendipunkti leidmine. 
 
   
 
 

Jätame meelde seose, mille abil saab paljusid protsentülesandeid lahendada: 

  osa = terve · osamäär. 
 

Suuruse kasvamist (kahanemist) protsentides leiame valemiga 
 

lõppväärtus algväärtus
muutus (%) 100%

algväärtus
−

=  . 

 
 
1. Jüri netopalk on 668 €, millest tal tuleb maksta 200 € suurune korteriüür. Mitu protsenti  

Jüri palgast kulub üüri maksmiseks? 
 

Kasutame seost  osa = terve · osamäär. 
 

Meie ülesandes on terve 668 ja osa 200, osamäära leidmiseks jagame osa tervega, st 
200 0,299
668

  ehk 29,9%. 

Vastus: üüri maksmiseks kulub ligikaudu 29,9% palgast. 
 
 
2. Talumees oli 20. augustiks koristanud rukki 24 hektarilt, mis moodustab kogu külvipinnast 

32%. Kui suur on rukki külvipind? 
 

Kasutame seost eelmisest ülesandest. Osa on 24 ja osamäär 32%, seega tuleb leida terve.                 
Selle saame, kui jagame osa osamääraga, st 

24 24 75.
32% 0,32

= =  

Vastus: rukist on külvatud 75 hektarile. 
 

3. Riigikogu esimehe ametipalk oli 2018. a 5356 eurot, riigikogu lihtliige sai sellest 65% ja 
kooliõpetaja ligikaudu 0,2147 osa. Leia riigikogu lihtliikme ja õpetaja palk. 

 
Riigikogu lihtliikme palk: leiame 65% arvust 5356, saame 0,65 5356 3481,40 (EUR). =  
Õpetaja palk: 0,2147 · 5356 ≈ 1150 (EUR). 

 
Vastus: riigikogu lihtliige teenis ühes kuus 3481,4 eurot ja õpetaja 1150 eurot. 
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4. Tabelis on Jüri ja Mari kehakaal kevadel ja sügisel. 

 
 Kevadel Sügisel 

Jüri 68 kg 74 kg 

Mari 74 kg 68 kg 
 

Leiame, mitme protsendi võrra Jüri kaal suurenes ja Mari kaal vähenes.  

Jüri: 74 68 100% 8,8%
68

m −
=    ja 

Mari: 
68 74

100% 8,1%.
74

m
−

=    

Vastus: Jüri kaal suurenes 8,8% ja Mari kaal vähenes 8,1%. 
 

5. Sotsiaaldemokraatlikku erakonda toetas 2018. a märtsis 11% küsitletud inimestest ja juunis 
oli toetusprotsent 14. Keskerakonna puhul olid need arvud 24 ja 23. Kas on õige väita, et 
SDE toetus tõusis 3% ja KE toetus vähenes 1%? Eitava vastuse korral leia, mitme protsendi 
võrra mõlema erakonna toetus tegelikult muutus. 

 
Et küsimusele vastata, on lihtsam kasutada teisi arve. Oletame, et jaanuaris on mingi partei 
toetusprotsent 10 ja veebruaris 0. Siis on ilmselt arusaadav, et toetus pole langenud mitte 
10%, vaid 100%. Seega vastus esitatud küsimusele on eitav.  

 
Küll aga on õige öelda, et SDE toetus tõusis kolm protsendipunkti (pP) ja KE toetus langes 
ühe protsendipunkti võrra. 

 
Vastuse teisele küsimusele leiame samal viisil, nagu tegime seda näites 4. Seega SDE 
toetus tõusis  

14 11 100% 27,3%
11

s −
=     ja 

KE toetus langes 
23 24

100% 4,2%.
24

k
−

=    
 
 

1. Leia  
 

a) 28% arvust 468;                        b) 8% 6,5 meetrist; 
 

c) 0,4% 2066 eurost;                       d) 125% 40 tonnist; 
 

e) 15,5‰  60 500 tonnist;                     f) 0,4% 0,4 kilomeetrist. 
 
 

2. On teada, et osa = terve · osamäär. Avalda sellest seosest terve ja osamäär. 
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3. Vesivasikate perel oli juulikuus kasutada 1020 €. Korteri 
eest maksti 144 €, riiete ostmiseks kulus 68 €, vaba aja 
sisustamiseks 125 € ja muude kulude katteks läks 254 €. 
Ülejäänud raha eest osteti süüa. Leia, kui palju kulutas pere 
toidule. Mitu protsenti moodustab iga kuluartikkel 
Vesivasikate pere juulikuu kulutustest? Vastused märgi 
diagrammile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tükikaupa müüdavate kookide kaalus on lubatud kõikumised (%-des): 

kaaluga kuni 45 g    3,0  ja 
kaaluga üle 45 g     5,0.  

Kui palju võib kaaluda 30-grammine kook? 75-grammine kook? 
Kui palju võivad kaaluda 90-grammised koogid? 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

5. Perenaine tegi 0,2 osast tainast pirukaid, 2
3

 osast kukleid. Ülejäänud 200 grammist tegi ta 

kaneelisaiakesi. Kui palju oli tal tainast?  
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

6. Rukki jahvatamisel saadud jahu kogus moodustab 92% rukki terade kogusest. Kui palju tekib 
jahvatusjäätmeid 2 tonni rukki jahvatamisel? 
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7.  Basseini täimiseks vajalikust veekogusest oli basseini lastud 96 m3 ehk 32% selle mahust. 
Kui palju tuleb veel vett basseini lasta? 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
8. Metsmaasikate kuivamisel jääb järele 12% maasikate esialgsest kaalust. Kui palju  värskeid 

metsmaasikaid tuleb kuivatamiseks võtta, et saada 1 kg kuivatatud marju? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
9. Supi valmistamiseks võetakse 60% puljongit ja 40% muid toiduaineid (köögivilju, seeni, tang-

aineid jms). Mitu liitrit puljongit peab olema 1,8 kg toiduainete kohta? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
10. Suurte aedmaasikate hind oli Tallinna keskturul juuni alguses 4,5 €, sama kuu lõpus 4 € ja 

juuli keskel 3,5 €. Mitme protsendi võrra langes maasikate hind juuni lõpuks võrreldes juuni 
algusega; juuli keskpaigaks võrreldes juuni algusega?   

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
11. Suusoojaks Rääkijate Liitu toetas aprillikuus 12% küsitletud inimestest ning kahe kuu pärast 

oli toetus sellele erakonnale langenud 40%. Kui suur osa küsitletutest toetas seda erakonda 
juunikuus? 
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12. Tabelis on mõningate toiduainete kõige enam levinud hinnad (eurodes) turgudel seisuga    
04.09.2018. 

 
Kaup/Hind Tallinna keskturg Tartu turg Narva turg 

Seakarbonaad (kg) 5,10 3,80 3,90 
Kanamuna (10 tk) 1,80 2,00 1,20 

Kaalikas (kg) 2,50 2,00 1,00 
Kartul (kg) 0,80 0,60 0,60 

Porgand (kg) 2,50 2,00 1,50 
  

a) Tallinnas, Tartus ja Narvas elavad pered ostavad 1 kg seakarbonaadi, 20 muna,  
3 kg kartuleid, 500 grammi porgandeid ning suure kaalika (1,2 kg). Missuguses linnas elav 
pere saab need kaubad kõige odavamalt? 

 
b)   Mitu protsenti moodustab Tartus elava pere kulu võrreldes Tallinnas ja Narvas elava pere 

kuluga? 
 

c)  Jõhvikate keskmine hind vaadeldud turgudel oli 5,67 eurot ja nende hind on nädalaga 
langenud ligikaudu 12,1%. Kui suur oli jõhvikate keskmine hind nädal tagasi? 

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
13. Tabelis on nelja tankla diiselkütuse hinnad eurodes. Täida antud andmete abil tabeli tühjad 

lahtrid. 
 

Firma Hind 31.07.2018 Hind 02.08.2018 Hinnamuutus (%) 

Oburex 1,278 1,289  

Sörkiv K  1,333 + 0,5 

Kostivere Nafta 1,119  – 0,8 

Loo Gaas 1,428 1,499  
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14. Teleri hinda alandati sooduskampaania alguses 12% ja mõne aja pärast uut hinda veel 8%. 

Mitme protsendi võrra on teler nüüd odavam võrreldes kampaaniaeelse hinnaga? 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
15. Bussipileti hinda alandati 10% ja mõne aja pärast tõsteti uut hinda 10%. Kas bussipilet maksab 

nüüd sama palju kui enne hinnaalandust? Põhjenda. 
 
                                     
                                     
                                     
                                     

 
16. Talu põllumaadest on 24,5 ha ehk 16% rukki all ja 80% kartuli all. Kui palju võib talunik sügisel 

kartuleid saada, kui prognoositud saak on 3 t/ha? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
17. Rein laenas hoiuühistult 125 000 € uue traktori ostmiseks. Laen on võetud 5 aasta peale 

lihtintressimääraga 8% aastas. Kahe aasta pärast laenas Rein veel samalt hoiuühistult ja 
samadel tingimustel 65 000 €. Kui palju pidi Rein hoiuühistule tagasi maksma? Kui suure osa 
protsentides moodustavad laenuintressid tagasimakstavast summast?  
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18. Soolalahuse valmistamiseks võeti 250 ml puhast vett ja 10 g keedusoola. Mitme protsendiline 
soolalahus saadi? 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
19. Valmistati 250 grammi kümneprotsendilist soola vesilahust. Mitu grammi vett kasutati lahuse 

valmistamiseks? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
20. Auto läbib sama tee kaks korda. Teisel korral on liikumise keskmine kiirus võrreldes esimese 

korraga kümne protsendi võrra suurem. Mitme protsendi võrra lüheneb tee läbimiseks kuluv aeg? 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
21. Kohalike valimiste eel tehtud küsitlusel selgus, et valimisliidu Sabad ja Sarved pooldajaid on 

26%. Kuu aega hiljem tehtud küsitlus oli valimisliidu jaoks rõõmustav, sest nüüd oli nende 
poolt nõus hääletama 39% küsitletud inimestest. Mitme protsendi võrra suurenes valimisliidu 
Sabad ja Sarved toetus? 
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22. 400 grammis marjades on 99% vett. Pärast seda, kui marjad olid korjamise järel köögis 
kuivanud, langes nende veesisaldus 98% peale. Kui palju kaaluvad need marjad nüüd? 

  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
23. Mart luges esimesel päeval 20% raamatust ja teisel päeval veel 30%. Mari luges esimesel 

päeval 20% raamatust ja teisel päeval 30% lugemata jäänud osast. Kumb lastest luges kahe 
päevaga vähem, kui mõlemad lapsed lugesid sama raamatut? Põhjenda vastust. 

  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
24. Suvemaja aknaraamid soovitakse värvida ilmastikukindla 

aknavärviga. Ühe liitri värviga saab ühekordselt katta 7–9 
ruutmeetrit puidu pinda. Mitu 0,9-liitrist värvipurki tuleb osta, 
kui suvemajal on kuus akent mõõtudega 168 x 140 cm ning 
raamid kaetakse kahekordse värvikihiga? Kui palju tuleb 
teha kulutusi värvi ostmiseks, kui ühe värvipurgi täishind on 
9,60 eurot ning hetkel on allahindlus 21%? Puuduvate 
andmete leidmiseks võid kasutada mõõdulinti.  

 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 


