GEOMEETRIA
1) 1997 Ristküliku diagonaal on 25 cm ja ta moodustab ristküliku ühe küljega nurga 65º.
Arvuta ristküliku ümbermõõt. V: ≈66,5 cm
2) 1997 Täisnurkse kolmnurga kaatetid on 2,4 cm ja 3,2 cm. Arvuta kolmnurga ümbermõõt ja
pindala. V: 9,6 cm; 3,84 cm2
3) 1998 Kahe sarnase ristküliku ümbermõõdud on 54 cm ja 10,8 cm. Suurema ristküliku üks
külg on 10 cm. Arvuta väiksema ristküliku pindala. V: 6,8 cm2
4) 1998 Võrdhaarse kolmnurga ümbermõõt on 49 cm ja alus 12 cm. Arvuta kolmnurga
pindala. V: 105 cm2
5) 1998 Täisnurkse trapetsi alused on 16 cm ja 9 cm. Leia trapetsi ümbermõõt, kui tema
teravnurk on 30º. V: 37 cm
6) 1998 Rombi külg on 12 cm ja teravnurk 40º. Leia rombi pindala. V: ≈92,5 cm2
7) 1999 Ristküliku küljed on AB = 16 cm ja BC = 6 cm ning DE = CE. Leia kolmnurga ABE
ümbermõõt ja pindala. Selgita lahendust.
D
C
V: 36 cm ja 48 cm2
E
B
A
8) 1999 Antud on kolmnurgad ABC ja ADF. Põhjenda, et need kolmnurgad on sarnased.
Arvuta lõigu DF pikkus, kui AC = 10 cm, BC = 12 cm ja AF = 6 cm.
V:7,2 cm
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9) 1999 Ristküliku KLMN küljed on KL = 18 cm ja ML = 12 cm ning punkt P poolitab külje
MN. Arvuta nelinurga KLPN ümbermõõt ja pindala. Selgita lahendust.
V:54 cm ja 162 cm2
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10) 2000 Ristküliku lühem külg on 12 cm ning nurk selle külje ja diagonaali vahel on 60º. Tee
joonis ja arvuta
a) nurk pikema külje ja diagonaali vahel;
1
3
b) diagonaali pikkus, kui sin 60º =
, cos 60º = , tan 60º = 3 . V: 30o; 24 cm.
2
2
11) 2000 Täisnurkse trapetsi ABCD alus AB = 10 cm, alus CD = 4 cm ja alusega ristuv haar
BC = 3 cm. Haarade pikendused lõikuvad punktis E. Tee joonis ja arvuta
a) lõigu EC pikkus;
b) kolmnurkade DCE ja ABE pindalade suhe. V: 2 cm ja 0,16

12) 2000 Joonisel oleva püstprisma põhi on täisnurkne kolmnurk, mille hüpotenuus on 15 cm
ja üks kaatet 12 cm. Prisma kõrgus on 11 cm. Arvuta prisma külgpindala ja ruumala.

V: 396 cm2; 594 cm3
13) 2001Ristküliku ABCD kohta on antud AB = 9 cm, AE = 10 cm ja sin = 0,8. Arvuta mitu
korda on ristküliku pindala suurem kui trapetsi ABCE pindala. V:1,5
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14) 2001 Korrapärase nelinurkse püramiidi põhiserv on 16 cm ning püramiidi kõrgus on 15 cm.
Tähista juursoleval joonisel vajalikud lõigud, kirjuta välja andmed ja arvuta püramiidi
põhjapindala, apoteem, külgpindala, täispindala ja ruumala. V: 256 cm2; 17 cm; 544 cm2;
800 cm2; 1280 cm3

15) 2002 Ringjoone sisse on joonestatud kolmnurk ABC, mille üheks küljeks on ringjoone
diameeter. On antud AB = 15 cm ja BC = 9 cm. Arvuta
a) kolmnurga külg AC;
C
b) kolmnurga ümbermõõt ja pindala. V: 12 cm; 36 cm ja 54 cm2
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16) 2002 Täisnurksesse kolmnurka ABC on joonestatud ruut KLMC. On antud AB = 13 cm,
BC = 12 cm.
a) Arvuta külje AC pikkus;
b) Põhjenda, et kolmnurgad ABC ja LBM on sarnased ja kirjuta välja vastavate külgede
suhted (jagatised);
c) Arvuta ruudu pindala. Ümarda vastus kümnendikeni.
C
K
V: 5 cm; 12,5 cm2
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17) 2002 Risttahuka kujulise akvaariumi (vt joonist) pikkus on 4,8 dm, laius moodustab
pikkusest ¾ ning kõrgus on laiusest 4 cm võrra pikem. Akvaarium on pealt lahtine,
külgtahud on klaasist ja põhjaks on plastikplaat. Arvuta:
a) mitu ruutdetsimeetrit klaasi on vaja akvaariumi valmistamiseks (töötlemiskadusid
arvestamata), vastuses säilita 3 tüvenumbrit;
b) mitu protsenti akvaariumi ruumalast on täidetud veega, kui veetase on 10 cm allpool
akvaariumi ülemist äärt. V: 67,2 cm2; 75%

18) 2003 Täisnurkse trapetsi (vt joon. 1) kohta on antud:
AB = 44 cm, DC = 32 cm ning BC = 20 cm. Täienda joonist
ning arvuta trapetsi pindala. V: 608 cm2
19) 2003 Ristküliku ABCD (vt joon. 3) kohta on antud:
BC = 14 cm, sin α = 0,28, punktid K ja L on vastavalt külgede
AB ja BC keskpunktid. Leia viisnurga AKLCD ümbermõõt.
V: 118 cm
20) 2003 Silindrikujulise kinnise veepaagi telglõige on ruut, mille
külje pikkus on 6 dm.
a) Mitu liitrit (dm3) vett mahutab see paak? Vastus ümarda ühelisteni.
b) Selgita ja põhjenda, kas niisugust paaki saab valmistada ristkülikukujulisest
plekitahvlist mõõtmetega 11 dm ja 20 dm, kui paagi külgpind ja põhjad lõigatakse
plekitahvlist välja terviktükkidena, iga tükk eraldi. Visanda joonis. V: 170 dm3; ei
21) 2004 Kolmnurga üks nurk on teisest nurgast 72° võrra suurem ning kolmas nurk on teisest
nurgast 4 korda suurem. 1) Kui suur on kolmnurga sisenurkade summa? 2) Arvuta
kolmnurga iga sisenurga suurus. 3) Mis liiki kolmnurgaga on tegemist liigitamisel nurkade
järgi? V: 180°; 18°, 72°, 90°; täisnurkne.
22) 2004 Ristkülikukujulisele maatükile ABCD (jn 1) on tehtud täisnurkse kolmnurga kujuline
juurdelõige DCF. On teada, et AB = 40 m, AD = 80 m ja BF = 110 m. Mitme meetri võrra
pikenes maatüki ümbermõõt juurdelõike arvel? V: 40 m

23) 2004 Täisnurkse kolmnurga kujulisest maatükist kaatetitega 48 m ja 72 m (jn 3) müüakse
trapetsikujuline suvilakrunt, mille lühem haar on 24 m. Arvuta: 1) suvilakrundi pindala; 2)
suvilakrundi hind, kui ühe hektari maksumus on 2,4105 kr; 3) mitme protsendi võrra on
suvilakrundi pindala müümata jäänud maatüki pindalast suurem (või väiksem).
V: 960 m2; 23040 kr; 25%

24) 2004 Torni katus on oma kujult koonus, mille telglõike (jn 4) kohta on teada, et AB = 7,2 m
ja cosα = 0,6. Katuse katmiseks on ostetud 61 ristkülikukujulist plekitahvlit mõõtmetega 80
cm ja 155 cm. Arvuta, kas olemasolevast plekist piisab katuse katmiseks, kui töötlemiskaod
moodustavad ostetud plekist 13%. Leitud pindalad ümarda kolme tüvenumbrini. V: katus
67,8 m2 ja plekki 75,6 m2, pärast kadusid 65,8 m2; ei
25)

2005 Ruudukujulise plekitahvli ühest äärest lõigatakse ära 8 dm laiune riba, kusjuures
järelejäänud plekitahvli pindala on 209 dm2. Arvuta esialgse plekitahvli serva pikkus.
V: 19 dm

26) 2005 Koonuse telglõige on võrdhaarne kolmnurk (vt joonist), mille haar on 6 dm ja alus 4
dm. Arvuta koonuse
a) külgpindala täpne väärtus ja ligikaudne kümnendikeni ümardatud
väärtus;
b) põhja pindala täpne väärtus;
c) kõrguse täpne väärtus;
d) ruumala täpne väärtus ja ligikaudne kümnendikeni ümardatud
väärtus;
e) telglõike alusnurga tangensi täpne väärtus.
16 2
V: 12≈37,7 dm2; 4 dm2; 4 2 dm;
 23,7 dm3; 2 2
3
27) 2005 Eramurajooniks eraldatud maa-ala on kujult rööpkülik
(vt joonist). Rööpküliku kaks külge on 150 m ja 350 m ning nende
vahelise nurga α siinus on 0,7 (sin α = 0,7). Maast 2/5 läheb
haljastuse ja teede alla. Ülejäänud osale tuleb suurim võimalik arv
eramukrunte, igaüks pindalaga keskmiselt 800 m2. Kruntidest veel
üle jäänud maale rajatakse laste mängukohad. Arvuta, kui suur on
laste mängukohtade alla jääva maa pindala. V: 450 m2
28) 2006 Maatükk on kujult võrdhaarne kolmnurk, mille haar on 55 m ja alus 66 m. Tee joonis
ja tähista see tähtedega. Arvuta maatüki pindala hektarites. Vastus ümarda sajandikeni.
V:0,15 ha
29) 2006 Antud on ristkülik, mille ümbermõõt on 32 cm. Kui ühe külje pikkust suurendada 4
korda ja teise külje pikkust suurendada 3 cm võrra, siis suureneb ristküliku ümbermõõt 24
cm võrra. Leia antud ristküliku külgede pikkused. V: 3 cm ja 13 cm.

30) 2006 Telgi katus on korrapärase nelinurkse püramiidi külgpinna kujuline (vt joonist).
Püramiidi külgserv pikkusega 8 m moodustab põhiservaga nurga α , mille koosinus on 0,6
(cosα = 0,6).
a) Täienda joonist, tähista see tähtedega ja kirjuta välja
ülesande andmed.
b) Arvuta, mitu ruutmeetrit telgiriiet on katuse jaoks vaja
osta, kui töötlemiskadudeks võtta 6% katuse arvutatud
pindalast. Vastus ümarda kümnendikeni. V: 130,3 m2
31) 2007 Ringi sisse on joonestatud nelinurk ABCD, mille diagonaal AC läbib
ringi keskpunkti, CD = 9 cm, AD = 12 cm, BC = 14 cm, vt joonis 1.
a) Otsusta ja põhjenda, mis liiki kolmnurgad ABC ja ACD on.
b) Arvuta nelinurga ABCD külje AB ligikaudne pikkus ümardatult
sajandikeni.
c) Arvuta nelinurga ABCD ligikaudne pindala ümardatult kümnendikeni.
V: 5,39 cm; 91,7 cm2
32) 2007 Joonisel 3 on kujutatud poolsilindrikujuline pealt lahtine
veemahuti, mille mõõtmed on antud meetrites.
a) Arvuta mahuti ruumala kuupmeetrites, ümardades vastuse
sajandikeni.
b) Mitu liitrit see on?
c) Mitu ämbritäit vett on mahutis, kui mahuti on täidetud 90%
ulatuses ja ämber mahutab 9 liitrit?
d) Arvuta ja otsusta, kas 1,5 kilogrammist värvist piisab mahuti
Välispinna värvimiseks, kui igale ruutmeetrile kulub 250 g värvi.
V: 0,85 m3= 850 l; 85; 1,3 kg, piisab
2008 Majast M viis läbi pargi otsetee postkastini P. Park ümbritseti aiaga,
mistõttu nüüd pääseb postkasti juurde mööda ristuvaid teid MN ja NP (vt
joonist). Mitme meetri võrra pikenes tee majast postkastini, kui MN = 40 m ja
NP = 9m? V: 8m

33) 2008 Kaks skaudirühma alustavad üheaegselt võistlusmängu vastavalt punktidest A ja B (vt
joonist). Juhendi kohaselt peavad rühmad liikuma mööda teid AK ja BM, mis on mõlemad risti
teega KM. Kui rühmad on jõudnud punktidesse K ja M, peavad nad edasi liikuma mööda teed
kohtumispaika O. On teada, et BM = 0,8 km, OM = 1,6 km, KO = 1,2 km.
a) Kanna kõik antud pikkused
juuresolevale joonisele.
b) Arvuta teelõigu AK pikkus ja põhjenda
arvutuskäiku.
c) Kui palju aega kulub kohtumispaika O
jõudmiseks punktist A alustanud rühmal,
kui nad liiguvad kiirusega 3 km/h?
d) Millise kiirusega (km/h) peaks liikuma punktist B alustanud rühm, et jõuda
kohtumispaika O teise rühmaga täpselt samal ajal?
V: 0,6 km; 0,6 h;4 km/h

34) 2008 Tammepuust risttahuka põhiservad on
1 dm ja 24 cm ning külgserv 24 cm. Risttahukast
lõigatakse ära kolmnurkne püstprisma, mille tipud A, B, C ja D on
risttahuka põhiservade keskpunktides (vt joonist). Leia:
a) mis liiki on nelinurk ABCD;
b) nelinurga ABCD pindala;
c) äralõigatud prisma ruumala;
d) äralõigatud prisma mass, kui 1 cm 3 tammepuu mass
on 0,69 g;
e) mitu protsenti moodustab kolmnurkne prisma tervest risttahukast.
V: ristkülik; 312 cm2; 720 cm2; ≈497 g; 12,5%
35) 2009 On antud ruut ABCD (vt joonist), mille külje pikkus on 24 cm.
Arvuta ruudu ABCD sisse joonestatud viisnurga EBFDG ümbermõõt, kui
CF = 7 cm, DG = 19 cm ja AE = 12 cm. V: 86 cm

37)2009 Tabelis on esitatud kahe teritamata puidust pliiatsi kohta arvulisi andmeid, aga ka
andmeid pliiatsite kuju kohta (nende ristlõiked).

220π

190π mm

3

mm

3

Uuri andmeid hoolega, et saaksid ettekujutuse pliiatsite suurusest ja kujust.
Arvuta, kumma pliiatsi valmistamiseks on kulunud rohkem puitu.
Lisa oma lahendusele sõnalisi selgitusi!
V: pliiats 1
37) 2010 Polli talu maa on täisnurkse trapetsi kujuline (vt joonist). Maatüki üks alus on 230 m,
teine alus sellest 60 m võrra lühem ja pikem haar on 100 m.
1. Leia maatüki ümbermõõt.
2. Leia maatüki pindala hektarites.

V: 580 m; 1,6 ha

38) 2010 Disainer valmistas koonusekujulisest toorikust lambikupli. Selleks lõikas ta toorikust
põhjaga paralleelselt ära
ülemise osa ja alumisest osast valmistas lambikupli (vt joonist). Tooriku põhja läbimõõt oli 30
cm, kõrgus 36 cm ja
äralõigatud koonuse põhja raadius 10 cm. Arvuta valmistatud lambikupli pindala.
V: 325≈1021 cm2

39) 2011 Joonisel on kujutatud elamukrundi plaan. Arvuta selle krundi pindala ja ümbermõõt.
V: 6600 m2; 380 m

40) 2011 Korrapärasesse nelinurksesse püramiidi EABCD on paigutatud
võrdkülgne kolmnurk KLM, mille tipud K ja L asuvad püramiidi põhiservade
AD ja AB keskpunktides (vt joonist1).
On teada, et kolmnurk KLM on püramiidi põhjaga risti ja sarnane kolmnurgaga
DBE ning püramiidi põhiserv on 4 cm.
1. Joonisel 2 on püramiidi EABCD põhitahk. Märgi joonisele 2 lõik KL.
2. Leia kolmnurkade KLM ja DBE sarnasustegur.
3. Arvuta
a) kolmnurga KLM kõrguse MF täpne väärtus;
b) kolmnurga DBE ümbermõõdu täpne väärtus;
c) püramiidi EABCD ruumala. Lõppvastus ümarda sajandikeni.

V: k=0,5 või k=2; MF= 6 cm; P=12 2 cm; V≈26,13 cm3

41) 2012
a) Joonesta romb ABCD, mille diagonaalide lõikepunkt on O.
b) Arvuta rombi külje pikkus ja pindala, kui rombi diagonaalid on 30 cm ja 40 cm.
c) Märgi rombi küljele punkt K nii, et lõik OK oleks risti rombi küljega. Arvuta lõigu OK
pikkus.
V: 25 cm ja 600 cm2; OK=12 cm.
42) 2012
Kaie laual on silindrikujuline vaas, mille sisemine kõrgus on 2 dm ja läbimõõt 10 cm.
Silindrikujulisest vaasist on 90% veega täidetud. Kaie valab vee teise vaasi, mille
koonusekujuline sisemus on silindrikujulise vaasi sisemusest 2 cm võrra madalam ja selle ava
läbimõõt on 2 korda suurem kui silindrikujulisel vaasil.
a) Tee selgitavad joonised ja märgi joonistele vaaside mõõtmed.
b) Kui suure osa täidab vesi koonusekujulisest vaasist?
V: 75%.
43) 2013 Ristküliku ABCD üks külg on teisest 31 cm võrra pikem ja ümbermõõt on 98 cm.
Tee joonis ja arvuta ristküliku ABCD
a) külgede pikkused;
b) diagonaali pikkus.
V: 9 cm ja 40 cm; 41 cm.
44) 2013 Vitamiinide seguga täidetud kapsleid kasutatakse toidulisandina. Kapslid on silindrid,
millel on poolekerakujulised otsad.
a) Mitu milliliitrit segu mahub ühte kapslisse, kui 1 ml = 1 cm3? Vastus ümarda sajandikeni.
b) Toidulisandit müüakse apteegis kas vedelikuna 240 ml pudelites (6,30 € pudel) või
kapslitena, mis on pakitud 50 kaupa purkidesse (9,50 € purk). Toidulisandi soovitatav
päevane annus on kas 8 ml vedelikku või 1 kapsel. Kumma toote
päevane annus on tarbijale soodsam? Põhjenda vastust. V: 921,53
mm3; kapsel on soodsam.

45) 2014

V: 20,6 m2; 17.

46) 2014 Ema valis kingituste pakkimiseks kaks risttahukakujulist karpi. Suure karbi
põhiservad on 50 cm ja 30 cm ning karbi ruumala on 18 000 cm3 . Suure ja väikese karbi
põhjad on sarnased hulknurgad, mille ümbermõõdud suhtuvad nagu 5 : 2. Suur karp on 3 cm
võrra kõrgem kui väike karp.
1. Arvuta suure karbi külgpindala.
2. Arvuta väikese karbi ruumala.
3. Suure karbi kõik tahud kleebitakse väljastpoolt paberiga üle. Paberirulli laius on 1 m. Mis on
vähim võimalik paberikulu, kui karbi iga tahu jaoks lõigatakse üks sobiva suurusega tükk?
Selgita (joonise või arvutuste abil) oma vastust. V: 1680; 2160; 54 cm.
47) 2015 Täisnurkse trapetsi alused on 2 m ja 3 m ning lühem haar 6 m.
1. Tee joonis.
2. Arvuta trapetsi pindala.
3. Selle trapetsi pikem diagonaal jaotab trapetsi kaheks kolmnurgaks. Arvuta nende
kolmnurkade pindalade suhe. V: 15 m2;1,5
48) 2015

V: 13 cm; 200 cm2 ja 832 cm3; ei
49) 2016 Joonisel on ruut ABCD, mille ümbermõõt on 12 cm.
;
2. Pikenda joonisel lõiku AD 1 cm võrra üle otspunkti D punktini
E ning joonesta lõik CE.
3. Kuidas nimetatakse nelinurka ABCE?
4. Joonesta lõik BE ja arvuta selle pikkus.
5. Viiruta joonisel kolmnurk BDE ja arvuta selle kolmnurga
pindala.
V: 3 cm; 5 cm; 1,5 cm2
50) 2016

V: Ligikaudu 6,2 m2; 1925 l; 85 cm

51) 2017 Joonisel on ristkülik ABCD ja ruut ACEF (vt joonist).
Ristküliku üks külg on teisest 7 dm võrra pikem ja ristküliku
ümbermõõt on 34 dm. Arvuta:
1) ristküliku ABCD diagonaal AC;
2) ristküliku ABCD pindala;
3) ruudu ACEF pindala;
4) viirutatud kujundi ADCEF pindala. V: 13 dm; 60 dm2; 169 dm2; 139
dm2
52) 2017

V: 1,0 l; 0,2 l; ei kulu.

Ülesannete näidislahendused.
Geomeetria.
2002
Ringjoone sisse on joonestatud kolmnurk ABC, mille üheks küljeks on ringjoone diameeter.
On antud AB = 15 cm ja BC = 9 cm. Arvuta
c) kolmnurga külg AC;
C
d) kolmnurga ümbermõõt ja pindala.
Lahendus.
a) Kuna kolmnurga ABC külg AB on ringjoone diameeter,
siis Thalese teoreemi põhjal on kolmnurk ABC
täisnurkne, st C=90o. Pythagorase treoreemi põhjal leian

A

kaateti AC  152  92  12( cm) .
b) Kolmnurga ABC ümbermõõt P  15  12  9  36(cm) ja pindala
S

12  9
 54( cm2 ) .
2

Vastus. Külg AC on 12 cm, kolmnurga ümbermõõt 36 cm ja pindala 54 cm2.

B

2002
Täisnurksesse kolmnurka ABC on joonestatud ruut KLMC. On antud AB = 13 cm, BC =
12 cm.
a) Arvuta külje AC pikkus;
b) Põhjenda, et kolmnurgad ABC ja LBM on sarnased ja kirjuta välja vastavate külgede
suhted (jagatised);
c) Arvuta ruudu pindala. Ümarda vastus kümnendikeni.
Lahendus.
Kannan andmed joonisele.
a) Pythagorase teoreemi põhjal
x

AC  132  12 2  5(cm) .

b) Kolmnurgad ABC ja LBM on sarnased
tunnuse NN põhjal, kuna nurk B on neil
ühine ja mõlemad on täisnurksed (ruudu
nurgad on täisnurgad).
AB BC
AC
.


LB BM LM
c) Tähistan ruudu külje x-ga ja sarnaste kolmnurkade külgede võrdelisusest
12
5
  12 x  5(12  x )
12  x x
12 x  60  5 x
saan 12 x  5 x  60

17 x  60 : 17
x

60
9
3
17
17

Ruudu külg on pikkusega 3

9
cm ja ruudu pindala
17

2

3600
 9
S  3  
 12,5cm 2  .
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2006
Telgi katus on korrapärase nelinurkse püramiidi külgpinna kujuline (vt joonist). Püramiidi
külgserv pikkusega 8 m moodustab põhiservaga nurga α , mille koosinus on 0,6 (cosα = 0,6).
a) Täienda joonist, tähista see tähtedega ja kirjuta välja
ülesande andmed.
b) Arvuta, mitu ruutmeetrit telgiriiet on katuse jaoks vaja
osta, kui töötlemiskadudeks võtta 6% katuse arvutatud
8m
pindalast. Vastus ümarda kümnendikeni. V: 130,3 m2
m
8m

Lahendus.
a
8m

Vajaliku materjalikoguse leidmiseks leian püramiidi külgpindala (katus). Tähistan põhiserva a
0,5a
ja külgtahu kõrguse tähega m. Leian põhiserva cos  
 0,5a  0,6  8  4,8m  ja
8
a  2  4,8  9,6(m) .
Külgtahu kõrguse leian Pythagorase teoreemi abil.

m  82  4,82  6,4(m) .
4  9,6  6,4
 122,88m 2 .
2
Töötlemiskadudeks on 6%, st 0,06 122,88  7,3728(m 2 ) . Telgiriiet kulub seega
122,88  7,3728  130,2528  130,3(m 2 ) .
Vastus. Telgiriiet on vaja ligiukaudu 130,3 m2.

Püramiidi külgpindala S k 

2014

4m

x

Lahendus.
Täiendan joonist ja tähistan ruudu külje tähega x. Ruudu diagonaal avaldub valemiga d  2a
2
4
ning seega a 
 2 2 (m) . Ruudu pindala on S  2 2  4  2  8(m 2 ) .
2
4 poolringi annavad kokku 2 ringi. Ringi raadius on pool ruudu külge r  2 2 : 2  2 (m).

 

Poolringide pindala on kokku S  2 

 2

2

 2  2  4 ( m 2 ) .

Peenra pindala on S  4  8  4(  2)  20,6(m 2 ) .
Diagonaalile mahub 1  4 : 0,25  1  16  17 taime.
Vastus. Peenra pindala on ligikaudu 20,6 m2 ja istutada tuleb 17 päevalille.

