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PROTSENTÜLESANDED
1) 1997 Kui palju vett ja kui palju keedusoola tuleb võtta, et saada 220 grammi 5-protsendilist
soolalahust? V: vett 209 g ja soola 11 g
2) 1998 Lattu viidi apelsine, ploome ja õunu kokku 650 tonni. Ploome oli 34% ja õunu 25%.
Mitu tonni apelsine viidi lattu? V:266,5 t
3) 1999 Perekonna kuusisetulek on 7200 krooni, millest 24% läheb eluaseme kuludeks.
Ülejäänud rahast pannakse 1000 krooni panka. Mitu krooni jättis perekond muudeks
kuludeks? Lahendamisel esita kirjalikult iga vajalik tehe koos küsimuse või selgitusega, mida
sa selle tehtega leiad. V:4472 kr
3
4) 2001 Talus on 27,5 ha põllumaad, millest on teravilja all ja ülejäänud kartuli all. Teravilja
5
all olevast põllust on 40% nisu all, ülejäänul kasvab rukis. Arvuta, kui suurel pindalal kasvab
kartul, kui suurel rukis ja kui suurel nisu? V:rukis 9,9 ha ja nisu 6,6 ha
5) 2002 Juuresolev sektordiagramm kujutab ühe taluniku põllumaa jaotust teraviljade rukki,
kaera ja nisu vahel, kusjuures on teada, et nisu all on 12 ha ehk 30% põllumaast. Arvuta
a) mitu hektarit on põllumaa pindala;
b) mitu hektarit põllumaast on odra all;
c) mitu hektarit põllumaast on rukki all;
d) mitu hektarit ja mitu protsenti põllumaast on kaera all?
V:40 ha; 14 ha; 8 ha; 6 ha ja 15%

6) 2003 Joonisel 2 on esitatud tulpdiagramm, mis kujutab ühe
kooli 9. klassi õpilaste matemaatika eksamitöö hinnete jaotust
protsentides. Jooniselt puudub hindeid ”5” kujutav tulp, kuid on
teada, et selle hinde said 18 õpilast. Arvuta:
a) Mitu protsenti õpilastest said hinde”5” ning joonesta
puuduv tulp joonisele 2;
b) mitu õpilast oli eksamil;
c) mitu õpilast said hinde ”4”;
d) mitu protsenti õpilastest sooritas eksami vähemalt hindele ”3”?
V:24%; 75; 24 ; 92%

7) 2005 Korteriomanik planeerib korteri remondikuludeks 35 500 kr, millest tal endal on
olemas 15 000 kr. Puuduv summa laenatakse sõbralt tähtajaga 2 aastat. Laenu eest maksab
korteriomanik sõbrale intresse 4% laenusummast iga aasta kohta. Leppe kohaselt lisatakse
intressid laenusummale selle tagastamisel pärast laenutähtaja möödumist. Arvuta
a) kui palju läheb remont intressidega kokku tegelikult maksma;
b) mitu protsenti kogu kuludest moodustavad intressid?
Vastus ümarda kümnendikeni. V: 37140 kr; 4,4%
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8) 2006 Klassi matemaatika kontrolltööde hinded on:
2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 5, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 4, 3.
a) Korrasta need andmed kõrvalolevas sagedustabelis ja
tee nõutavad arvutused:
b) täida sageduste veerg ja kirjuta kokkuvõttesse
kontrolltöö hinnete sageduste summa, selgita, mida see
summa näitab;
c) täida tabeli kolmas veerg ja kirjuta kokkuvõttesse saadud arvude summa.
d) Arvuta hinnete aritmeetiline keskmine ja ümarda see
kümnendikeni.
e) Leia hinnete mood ja arvuta, mitu protsenti klassi õpilastest sai hindeks vähemalt moodi.
Vastus ümarda kümnendikeni V:23; 79; 3,4; 4 ja 52,2%;
9)

2006 Õmblusfirma “Kuldnõel” aastakasum oli 1 400 000 krooni, millest 1,2% annetati
tervisekeskusele. Kasumi ülejäänud osa jaotati firma nelja osaniku Linda, Kai, Mai ja Pille
3
vahel võrdeliselt nende valduses olevate aktsiate osamääraga: Lindal , Kail üks
5
kaheksandik, Mail 18% ja Pillel ülejäänud osa aktsiatest. Mitu krooni aastakasumist sai iga
osanik? V:Linda 829920; Kai 172900; Pille 131404; Mai 248976;

10) 2007 Taluniku 20 ha suurusest põllumaast on 55% kartuli all, 5 ha odra ja ülejäänud maa
rukki all. Arvuta, mitu
a) hektarit maast on kartuli all;
b) protsenti maast on odra all;
c) hektarit maast on rukki all;
d) protsenti maast on rukki all. V:11 ha; 25%; 20% ja 4 ha
11) 2008 Liisa tahab aidata vanemaid elektripaketi valikul. Ta selgitas välja, et nende pere on
liitunud hinnapaketiga Kodu 1 ja et neil kulub kuus keskmiselt 360 kWh elektrienergiat.
Tema pinginaabri Eva pere on otsustanud aga paketi Kodu 2 kasuks. Eva ütles, et nad
kulutavad keskmiselt 60% elektrienergiast öötariifi järgi ja 40% päevatariifi järgi. Mõlema
pere elektritarbimine on üsna ühesugune. Tarbitud elektri eest tuleb maksta ka taastuvenergia
tasu ja elektriaktsiisi (vt tabelit).
a) Mitu krooni ja mitu senti (ümardatult sentide ühelisteni) tuleb Liisa perel maksta ühes
kuus tarbitud elektri eest paketi Kodu 1 järgi?.
b) Koosta valem, millega Liisa pere saaks arvutada elektri hinda y (kroonides) hinnapaketi
Kodu 1 järgi, kui elektritarbimine on x (kWh). Arvutustulemusi ei tohi ümardada.
c) Kas neil oleks kasulikum valida pakett Kodu 2? Põhjenda oma valikut arvutuste abil.

V:481.10; y=1,3363x
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12) 2009 Uuringufirma küsitles 720 õpilast, et teada saada, kuidas nad on rahul koolitoiduga.
2
Firmale vastas 85% küsitletud õpilastest, kellest
olid koolitoiduga rahul. Koolitoiduga
3
rahulolematute hulgast soovis 75% menüüsse paremat salatite valikut ja ülejäänud soovisid
rohkem mahlu.
a) Mitu õpilast vastas küsitlusele?
b) Mitu õpilast jättis küsitlusele vastamata?
c) Mitu küsitlusele vastanud õpilast ei olnud koolitoiduga rahul?
d) Mitu õpilast soovis rohkem mahlu?
Lisa oma lahendusele sõnalisi selgitusi! V:612; 108; 204; 51

13) 2011
Diagrammil on esitatud haige kehatemperatuur kümnel järjestikusel päeval.
a) Milline oli haige kehatemperatuur teisel päeval?
b) Kaheksandal päeval langes temperatuur võrreldes viiendal päeval mõõdetud
temperatuuriga 5% võrra. Arvuta viiendal päeval mõõdetud temperatuur ja täienda
joonist.
c) Mitme protsendi võrra langes haigel
mõõdetud temperatuur ajavahemikul
neljandast päevast kaheksanda päevani?
d) Raviarst vaatas diagrammi ja ütles, et haige
on tervenenud. Miks raviarst nii väitis?
Põhjenda oma vastust.

14) 2012 Tabelist leiad statistikaameti andmed Eesti maakondade kohta aastal 2010 (allikas:

http://www.stat.ee/).
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Vasta tabeli abil järgmistele küsimustele.
1. Mitmes maakonnas oli loomulik iive positiivne? _______________________
2. Mis maakonnas oli töötuse määr kõige madalam? ______________________
3. Mis maakonnas oli keskmine brutopalk kõige lähemal Eesti keskmisele brutopalgale? ______
Täida lüngad.
Mina elan _______________(vali maakond). Selles maakonnas elas 2010. aastal______protsenti
kogu Eesti elanikkonnast ja 1 ruutkilomeetril elas keskmiselt _______________ elanikku. Selle
maakonna elanike keskmine brutopalk oli 2010. aastal _______ protsendi võrra
kõrgem/madalam (jooni alla õige) Eesti keskmisest brutopalgast.
V: 3; Saaremaa; Tartumaa.
15) 2014

V: 10 250 000 €; 310; 8,4%; 23%
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16) 2015

V: 20,3 ha; 10,3; 37,9%
17) 2016

V: 1046 €; 910,5 €; 55,8%; ei.
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18) 2017
Kaupluses on allahindlus. Näiteks:
1) üks kilogramm apelsine maksab 84 senti, mis moodustab 70% apelsinide esialgsest hinnast;
2) ananasse, mis maksid enne allahindlust 1,56 eurot kilogramm, müüakse 25% võrra odavamalt;
3) üks kilogramm viinamarju maksis enne allahindlust 3,50 eurot ja pärast allahindlust 2,59
eurot.
Arvuta ja vasta küsimustele.
1. Palju maksis üks kilogramm apelsine enne allahindlust?
2. Mis on allahindlusel ananasside ühe kilogrammi hind?
3. Mitme protsendi võrra odavamalt müüakse viinamarju?
4. Merle ostab allahindluselt kaks kilogrammi viinamarju. Kui palju raha säästab Merle?
V: 1,20 €; 1,17 €; 26%; 1,82 €.

Ülesannete näidislahendused.
2006
Õmblusfirma “Kuldnõel” aastakasum oli 1 400 000 krooni, millest 1,2% annetati
tervisekeskusele. Kasumi ülejäänud osa jaotati firma nelja osaniku Linda, Kai, Mai ja Pille
3
vahel võrdeliselt nende valduses olevate aktsiate osamääraga: Lindal , Kail üks
5
kaheksandik, Mail 18% ja Pillel ülejäänud osa aktsiatest. Mitu krooni aastakasumist sai iga
osanik?
Lahendus.

1400000  1,2%
 16800 (kr).
100%
Osanikele jäi seega 1400000 16800  1383200(kr).
1383200  3
 829929 (kr).
Linda sai
5
1383200
 172900 (kr).
Kai sai
8
1383200  18%
 248976 (kr).
Mai sai
100%
Pillele jäi 1383200 829929 172900 248976 131404(kr).
Vastus. Linda sai 829929 krooni, Kai 172900 krooni, Mai 248976 krooni ja Pille 131404 krooni
aastakasumist.
Tervisekeskusele annetati
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2016

Lahendus.
1. Suurim palk on IT-projektijuhil 1495 € ja kõige väiksem hooldajal 449 €. Seega suurim
palgavahe on 1495 449  1046 €.
2. Keskmine brutopalk on
1495  449  918  1075  913  616  711  952  512  1464 9105

 910,5 €.
10
10
512  100%
 55,8% .
3. Kosmeetiku brutopalk moodustab kindlustusmaakleri omast
918
4. Mardi uus brutopalk on 1,15  913  1049,95 €. Seega Mardi brutopalk ei ületa keskmist
brutopalka, kuna 1049,95 < 1096.
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