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Oikeat vastaukset ovat alla. 

 

 

3 pistettä 

TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VASTAUS C A A C A E C C E C 

 

4 pistettä 

TEHTÄVÄ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VASTAUS C B B B C B A C D D 

 

5 pistettä 

TEHTÄVÄ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

VASTAUS C E D E D E A A B A 
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3 pistettä 

 
1. 

20 ⋅ 17

2 + 0 + 1 + 7
= 

(A) 3,4 (B) 17 (C) 34  (D) 201,7 (E) 340  
 

Ratkaisu: 

20 ⋅ 17

2 + 0 + 1 + 7
=

20 ⋅ 17

10
=

20

10
⋅ 17 = 2 ⋅ 17 = 34. 

 

2. 

Tässä on helminauha: 

 

Mikä alla olevista on sama helminauha? 

 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
 

Ratkaisu: 

Helminauhassa on peräkkäin kaksi valkoista ja kaksi mustaa helmeä, joten oikea vastaus on A. 

 

 

3. 

Robin rakentaa H0-skaalan (eli mittakaavan 1 : 87) rautatietä. Pienoismallissa on 2,00 cm korkea 

ihmishahmo. Kuinka pitkä ihminen olisi oikeasti? 

(A) 1,74 m (B) 1,62 m (C) 1,86 m (D) 1,94 m (E) 1,70 m 
 
Ratkaisu: 

Oikea ihminen olisi kooltaan 87-kertainen eli 87 ⋅ 2,00 cm =  174 cm = 1,74 m. 
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4. 

Kuvassa on 10 saarta, joita yhdistää 15 siltaa. Kuinka monta siltaa pitää vähintään purkaa, jotta 

saarelta A ei pääsisi saarelle B siltoja pitkin? 

 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 
 
Ratkaisu: 

Saarelta A pääsee saarelle B kolmea erillistä reittiä pitkin, 

joten ainakin kolme siltaa on purettava. Kuvaan merkittyä 

linjaa pitkin saaret saadaan erotettua toisistaan, joten 

kolme siltaa riittää.  

 

 

 

5. 

Leolla on tällaisia 4 x 1 x 1 – palikoita: 

 

Minkä alla olevista kappaleista hän voi rakentaa neljästä samanlaisesta palikasta? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D)  

 

(E)  

 
 
Ratkaisu: 

Vain A onnistuu (kaksi taaimmaista palikkaa on samoin päin). Kaikissa muissa tarvittaisiin 

yksivärinen 4x1x1-palikka. 
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6. 

Brita kirjoitti sanan KANGAROO lasinpalalle kuvan mukaisesti. 

 

Mikä näistä on sama lasinpala käännettynä? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 
 

Ratkaisu: 

Tässä palat käännettynä pisimmän sivun ympäri. Ainoa oikea on E. 

 
 

7. 

Joukko opiskelijoita istui ringissä nuotion ympärillä. Marie oli Vinskistä lukien viides vasemmalla ja 

kahdeksas oikealla. Kuinka monta opiskelijoita oli yhteensä?  

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15 
 
Ratkaisu: 

Vinskin vasemmalla puolella on neljä opiskelijaa ennen Marieta ja oikealla seitsemän ihmistä 

ennen Marieta. Yhteensä siis 4 + 7 + Vinski + Marie = 13 ihmistä. 

 

8. 

Alla olevista kuvista neljä on saman 2. asteen polynomin kuvaajasta. Mikä ei ole? 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 

 

Ratkaisu: 

Paraabelilla ei voi olla kolmea nollakohtaa, joten jokin kuvista A, C ja E on väärin ja loput oikein. 

Kuvasta D näkee, että paraabeli kulkee ylöspäin positiivisilla x:n arvoilla. Kuva C on siis väärin.  
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 9. 

Pyörä kulkee mäkien yli. Mikä seuraavista kuvista näyttää pyörän keskipisteen reitin oikein? 

(A)            (B)        (C)   

(D)            (E)  

Ratkaisu: 

Terävillä huipuilla pyörän maahan koskeva piste ei liiku, joten keskipiste kulkee ympyrän kaarta. 

Tällaisia ovat D ja E. Näistä E on oikein, sillä siinä keskipisteen etäisyys lähimmästä seinästä pysyy 

vakiona. 

 

10. 

Lilli taitteli paperin ja teki siihen yhden reiän. Avaamisen jälkeen paperi näytti tältä: 

 

Miten paperi oli taiteltu? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
 

Ratkaisu: 

Jotta yksi reikä taitellun paperin läpi tuottaisi neljä reikää, pitää reikien osua paperin eri osiin. 

Paperissa C näin on. 
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4 pistettä 

11. 

Missä tason neljänneksessä ei ole funktion 𝑓(𝑥) = −3,5𝑥 + 7 kuvaajan pisteitä? 

 

(A) I (B) II (C) III (D) IV (E) Niissä kaikissa 
on. 

Ratkaisu: 

Funktion kuvaaja on laskeva suora, joka kulkee pisteen (0,7) kautta. Vain III 

neljännes jää ilman tämän suoran pisteitä. 

 

 

12. 

Luku 𝑝 on pienempi kuin 1 mutta positiivinen. Luku 𝑞 on suurempi kuin 1. Mikä seuraavista 

luvuista on suurin? 

(A) 𝑝 ⋅ 𝑞 (B) 𝑝 + 𝑞 (C) 
𝑝

𝑞
 (D) 𝑝 (E) 𝑞 

 

Ratkaisu: 

Koska 𝑝 ja 𝑞 ovat positiivisia, 𝑝 +  𝑞 on suurempi kuin 𝑝 tai 𝑞. 

Koska 𝑝 < 1, pätee 𝑝 ⋅ 𝑞 < 𝑞. 

Koska 𝑞 > 1, pätee 
𝑝

𝑞
< 𝑝. 

Suurin on siis 𝑝 + 𝑞. 

 

13. 

Kun seuraavien funktioiden kuvaajat piirretään, millä niistä on eniten yhteisiä pisteitä funktion 

𝑓(𝑥) = 𝑥 kuvaajan kanssa? 

(A) 𝑔1(𝑥) = 𝑥2 (B) 𝑔2(𝑥) = 𝑥3 (C) 𝑔3(𝑥) = 𝑥4 (D) 𝑔4(𝑥) = −𝑥4 (E) 𝑔5(𝑥) = −𝑥 
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Ratkaisu: 

Kuvaajat ovat alla: 

 
Eniten leikkauspisteitä on käyrällä 𝑔2(𝑥) = 𝑥3. Jos kuvaajien muodot eivät ole muistissa, 

leikkauspisteitä voi ratkaista muotoa 𝑥 = 𝑥3 olevista yhtälöistä. 

14. 

Elias piirsi sisäkkäisiä tähtiä. Niiden pinta-alat ovat 1 cm2, 4 cm2, 9 cm2 ja 16 cm2. Mikä on 

tummennetun alueen pinta-ala? 

 

(A) 9 cm2 (B) 10 cm2 (C) 11 cm2 (D) 12 cm2 (E) 13 cm2 
 
Ratkaisu: 

Uloimman harmaan alueen ala on 16 cm2 – 9 cm2 = 7 cm2. 

Sisemmän ala on 4 cm2 – 1 cm2 = 3 cm2. Yhteensä siis 10 cm2. 
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15. 

Abdulwahhab tarjoaa sinulle karkkeja laatikosta, jossa on 203 punaista, 117 valkoista ja 28 sinistä 

karkkia. Kuinka monta karkkia sinun pitää ottaa, jotta saisit varmasti ainakin kolme keskenään 

samanväristä? 

(A) 3 (B) 6 (C) 7 (D) 28 (E) 203 
 
Ratkaisu: 

Jos mitään väriä ei ole kolmea kappaletta, karkkeja on otettu korkeintaan 6 (kaksi joka väriä). 

Kolme samanväristä saa siis varmasti ottamalla seitsemän karkkia. 

 

 

16. 

Roope haluaa käydä lenkillä kolme kertaa viikossa, aina samoina viikonpäivänä. Hän ei halua kahta 

peräkkäistä lenkkipäivää. Kuinka monta erilaista aikataulumahdollisuutta Roopella on? 

(A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 35 
 
Ratkaisu: 

Tapa 1: taulukoidaan vaihtoehdot. 

 

ma ti ke to pe la su 

x  x  x   

x  x   x  

x   x  x  

 x  x  x  

 x  x   x 

 x   x  x 

  x  x  x 

 

Tapa 2: Kahden lenkkipäivän jälkeen on yksi lepopäivä ja yhden lenkkipäivänjälkeen kaksi 

lepopäivää. On seitsemän vaihtoehtoa valita päivä, jonka jälkeen on kaksi lepopäivää. 
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17. 

Kolmen ympyrän keskipisteet ovat A, B ja C. Ympyrät sivuavat toisiaan kuvan mukaisesti, ja niiden 

säteet ovat 3, 2 ja 1. Mikä on kolmion ABC pinta-ala? 

 

(A) 6 (B) 4√3 (C) 3√2 (D) 9 (E) 2√6 
 
Ratkaisu: 
Ympyröillä on sivuamispisteissään yhteinen tangentti, jota vastaan kohtisuorassa molempien 
ympyröiden säteet ovat. Kolmion ABC sivut kulkevat siis leikkauspisteiden kautta ja ovat 
pituudeltaan säteiden summia: 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. 

 
Koska 32 + 42 = 52, ABC on suorakulmainen kolmio. Sen ala on siis 

3 ⋅ 4

2
= 6. 

 

18. 

Kahden peräkkäisen kokonaisluvun numeroiden summat lasketaan. Kumpikin summa on jaollinen 

luvulla 7. Kuinka monta numeroa pienemmässä luvussa vähintään on? 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 
 
Ratkaisu: 
Kahden peräkkäisen kokonaisluvun numerosummat poikkeavat vain yhdellä, ellei useampi numero 
muutu kerralla. Tämä on mahdollista vain, kun viimeiset numerot ovat yhdeksikköjä.  
Numerosummien eron pitää olla seitsemällä jaollinen. Kokeillaan: 
 
Peräkkäisten lukujen loput  Numerosummien ero 
 
x9       ja x0   −9 + 1 = −8 
x99     ja x00   −9 ⋅ 2 + 1 = −17 
x999   ja x000  −9 ⋅ 3 + 1 = −26 
x9999 ja x0000  −9 ⋅ 4 + 1 = −35, seitsemällä jaollinen 
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Luvun perässä täytyy siis olla vähintään neljä yhdeksikköä. Koska 9 + 9 + 9 + 9 ei ole seitsemällä 
jaollinen, tarvitaan yksi numero lisää: 6 + 9 + 9 + 9 + 9 = 42. 
Pienimmän ehdot täyttävät luvut ovat siis 69999 ja 70000, joten tarvitaan vähintään 5 numeroa. 
 
 
19. 

Kuvan monitahokkaan kaikki tahkot ovat kolmioita tai neliöitä. Jokaista neliötä ympäröi 4 kolmiota 

ja jokaista kolmiota 3 neliötä. Neliöitä on yhteensä 6. Kuinka monta kolmioita on? 

 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 
 
Ratkaisu: 

Tapa1: 

Kappaleen voi visualisoida ja laskea kolmiot, niitä on 8. 

 
Kuva: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=162335 

 

Tapa 2: 

Neliöitä on 6 ja jokaista ympäröi 4 kolmiota, yhteensä 6 ⋅ 4 = 24 kolmiota. Tällä tavoin laskien 

jokainen kolmio on kuitenkin laskettu kolmasti (jokainen on kolmen eri neliön vieressä), joten 

kolmioita on yhteensä 24 ∶ 3 = 8. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=162335
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20. 

Joonas haluaa täyttää alla olevan 3 x 3 -ruudukon niin, että jokaisen 2 x 2 -ruudukon lukujen 

summa on sama. Joitakin lukuja on jo täytetty. Mikä luku kuuluu kysymysmerkin paikalle? 

 

(A) 5 (B) 4 (C) 1 (D) 0 (E) useampi kuin 
yksi luku käy 

Ratkaisu: 
Kahdessa ylimmässä 2 x 2 -ruudukossa on kaksi saa ruutua, joten tulee olla:

 
Vastaavasti kahdesta vasemmanpuoleisesta saadaan: 

 
Lopuksi vertaamalla kahta nurkittaista 2 x 2 -ruudukkoa nähdään, että kysymysmerkin paikalla 
pitää olla 3 yksikköä pienempi luku kuin vasemmassa ylänurkassa, eli 0. 

 
 
Luvut a ja b sekä keskimmäisen ruudun luvun voi valita vapaasti. 
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5 pistettä 
 
21. 

Kuinka moni positiivinen kokonaisluku on sellainen, että kun sen viimeinen numero poistetaan, 

jäljelle jäävä luku on 1/14 alkuperäisestä luvusta? 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) äärettömän 
moni 

Ratkaisu: 
Tällaiset luvut eivät voi olla kovin suuria, sillä pitkästä luvusta viimeisen numeron poistaminen 
pienentää luvun noin kymmenesosaan. 
Kokeilemalla ehdot täyttäviä lukuja löytyy kaksi: 14 ja 28. 
 
Miksi muita ei ole? 
Olkoon typistetty luku 𝑎, jolloin alkuperäinen luku oli 10𝑎 + 𝑏, missä 𝑏 on luvun viimeinen 
numero. Ehto kuuluu 

𝑎

10𝑎 + 𝑏
=

1

14
   ⇔    14𝑎 = 10𝑎 + 𝑏  ⇔     4𝑎 = 𝑏. 

Koska 𝑏 on yksinumeroinen, on vain kaksi vaihtoehtoa: 4 ⋅ 2 = 8 ja 4 ⋅ 1 = 1. 

 

 

22. 

Tutkitaan lukujonoa 𝑎𝑛, jolle pätee 𝑎1 = 2017 ja 𝑎𝑛+1 =
𝑎𝑛 − 1

𝑎𝑛
 . Kuinka suuri on 𝑎2017? 

(A) -2017 (B) 
−1

2016
 (C) 

2016

2017
 (D) 1 (E) 2017 

 
Ratkaisu: 
Lasketaan lukujonon ensimmäisiä jäseniä: 

𝑎1 = 2017  
 

𝑎2 =
2017−1

2017
=

2016

2017
.  

 

𝑎3 =
2016

2017
−1

2016

2017

=
2016

2017
−

2017

2017
2016

2017

= −
1

2016
  

 

𝑎4 =
−

1

2016
−1

−
1

2016

=
−2017

2016

−
1

2016

= 2017.  



    sivu 13 / 19 

                                Kenguru 2017 Student: ratkaisut  
                     lukio  
 
 
 

Sama luku toistuu siis kolmen jaksoissa: 𝑎1 = 𝑎4 = 𝑎7 = ⋯ . Koska 2017 = 1 + 3 ⋅ 672, pätee 

𝑎1 = 𝑎2017. 

 

23. 

Kuperan nelikulmion ABCD lävistäjät ovat kohtisuorassa. Sivujen pituudet ovat |𝐴𝐵| = 2017, 

|𝐵𝐶| = 2018 ja |𝐶𝐷| = 2019. Kuinka pitkä on 𝐴𝐷? 

 

(A) 2016 (B) 2018 (C) √20202 − 4 (D) √20182 + 2 (E) 2020 

 

Ratkaisu: 

Nimetään janoja: 

 
Pythagoraan lauseesta saadaan 

𝑥2 = 𝑎2 + 𝑏2  

𝑎2 + 𝑐2 = 20172  

𝑏2 + 𝑑2 = 20192   

𝑐2 + 𝑑2 = 20182  

Kun kaksi keskimmäistä yhtälöä lasketaan yhteen ja niistä vähennetään viimeinen, saadaan 

𝑎2 + 𝑏2 = 20172 + 20192 − 20182  

Siis 

𝑥2 = 20172 + 20192 − 20182 = (2018 − 1)2 + (2018 + 1)2 − 20182  
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Muistikaavoja käyttäen saadaan 

𝑥2 = (20182 − 2 ⋅ 2018 ⋅ 1 + 1) + (20182 + 2 ⋅ 2018 ⋅ 1 + 1) − 20182 = 20182 + 2.  

Vaihtoehto D on siis oikein. 

 

24. 

Käytössäsi on 5 laatikkoa, 5 mustaa palloa ja 5 valkoista palloa. Voit jakaa pallot haluamallasi 

tavalla laatikoihin, mutta joka laatikkoon pitää tulla ainakin yksi pallo. Miten pallot pitäisi jakaa, 

jotta satunnaisesta laatikosta nostettu satunnainen pallo olisi mahdollisimman suurella 

todennäköisyydellä musta? 

(A) Jokaiseen laatikkoon yksi musta ja yksi valkoinen pallo. 

(B) Kaikki mustat kolmeen laatikkoon, kaikki valkoiset kahteen laatikkoon.  

(C) Yksi valkoinen pallo joka laatikkoon ja kaikki mustat yhteen. 

(D) Kaikki mustat neljään laatikkoon ja kaikki valkoiset yhteen. 

(E) Jokin muu tapa. 

Ratkaisu: 

Paras tapa on laittaa joka laatikkoon yksi musta pallo ja kaikki valkoiset yhteen. Näin neljästä 

laatikosta saa varmasti mustan ja yhdestä todennäköisyydellä 1/6. Kokonaistodennäköisyys 

mustan pallon saamiseksi on  

4

5
+

1

5
⋅

1

6
=

5

6
. 

 

 

25. 

Oona yrittää olla kiltti pieni kenguru, mutta valehtelu on liian hauskaa. Siksi joka kolmas hänen 

sanomansa lause on valhe. (Joskus Oona aloittaa valheella ja joskus totuudella tai kahdella.) 

Oona kertoo Elinalle ajattelemastaan kaksinumeroisesta luvusta: 

”Yksi sen numeroista on 2.” 

”Se on suurempi kuin 50.” 

”Se on parillinen.” 

”Se on pienempi kuin 30.” 

”Se on kolmella jaollinen.” 

”Yksi sen numeroista on 7.” 

 

Mikä on Oonan ajatteleman luvun numeroiden summa? 

(A) 9 (B) 12 (C) 13 (D) 15 (E) 17 
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Ratkaisu: 

Väitteet ”Se on suurempi kuin 50.” ja ”Se on pienempi kuin 30.” ovat keskenään ristiriidassa, joten 

toinen niistä on vale. Siispä niiden välissä on tosi lause: ”Se on parillinen.” Myös totta on kolme 

lausetta myöhempi ”Yksi sen numeroista on 7.” 

 

”Yksi sen numeroista on 2.” 

”Se on suurempi kuin 50.” 

”Se on parillinen.”   tosi 

”Se on pienempi kuin 30.” 

”Se on kolmella jaollinen.” 

”Yksi sen numeroista on 7.”  tosi 

 

Luku on siis muotoa 7x, joten se on suurempi kuin 50. Nyt todet ja epätodet lauseet ovat selvillä: 

 

”Yksi sen numeroista on 2.” 

”Se on suurempi kuin 50.”    tosi 

”Se on parillinen.”   tosi 

”Se on pienempi kuin 30.” 

”Se on kolmella jaollinen.”   tosi 

”Yksi sen numeroista on 7.”  tosi 

 

Kolmella jaollisia parillisia 7-alkuisia lukuja ovat 72 ja 78. Niistä 72 ei käy, koska siinä on numero 2. 

Luku on siis 78, ja sen numeroiden summa on 7 + 8 = 15. 

 

26. 

Tasasivuiselle kolmiolle piirretään jokaisen sivun keskipisteestä kohtisuorat janat kahdelle muulle 

sivulle. Kuinka suuri osa syntyvä kuusikulmio (varjostettu) on kolmion pinta-alasta? 

 

(A) 
1

3
 (B) 

2

5
 (C) 

4

9
 (D) 

1

2
 (E) 

2

3
 

 

Ratkaisu: 

Sivujen keskipisteiden kautta voidaan jakaa kolmio neljään pienempään tasasivuiseen kolmioon: 
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Kuvasta nähdään, että harmaat alueet kattavat kahden tällaisen tasasivuisen kolmion alan eli 

puolet alkuperäisestä kolmiosta. 

 

27. 

Piirissä on 30 tanssijaa, ja heistä jokainen katsoo joko oikealle tai vasemmalle. Kun vierekkäiset 

tanssijat katsovat toisiinsa päin, on heidän sanottava "Hei!". 

Kymmenen tanssijaa sanoo "Hei!". Sitten jokainen tanssija kääntyy katsomaan päinvastaiseen 

suuntaan. Kuinka moni nyt sanoo "Hei!"? 

(A) 10 (B) 20 (C) 8 (D) 15 (E) mahdotonta 
sanoa 

Ratkaisu: 

Jaetaan piiri ”pötköihin”, jotka koostuvat samaan suuntaan katsovista peräkkäisistä ihmisistä. 

Liitoskohdissa kummankin pötkön ensimmäinen sanoo ”Hei!”. Kun kaikki kääntyvät, pötköt 

vaihtavat suuntaa ja taas pötköjen ensimmäiset sanovat ”Hei!” Tervehdyksiä tulee siis yhtä monta 

kummallakin kerralla. 
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28. 

Jos |𝑥| + 𝑥 + 𝑦 = 5 ja 𝑥 + |𝑦| − 𝑦 = 10, kuinka paljon on 𝑥 + 𝑦? 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 
 
Ratkaisu: 

Jos 𝑦 ≥ 0, pätee |𝑦| = 𝑦. Silloin jälkimmäinen yhtälö kuuluu 𝑥 + 𝑦 − 𝑦 = 10 eli 𝑥 = 10. Tämä ei 

käy, koska ensimmäiseksi yhtälöksi tulisi |10| + 10 + 𝑦 = 5, mikä ei ole mahdollista kun 𝑦 ≥ 0. 

Siis 𝑦 <  0. 

 

Vastaavasti jos 𝑥 ≤ 0, pätee |𝑥| = −𝑥. Ensimmäinen yhtälö kuuluu siis −𝑥 + 𝑥 + 𝑦 = 5 eli 𝑦 = 5, 

mikä on mahdotonta koska 𝑦 < 0. 

Siis 𝑥 > 0. 

 

Voidaan siis kirjoittaa 

 

{
𝑥 + 𝑥 + 𝑦 = 5 
𝑥 − 𝑦 − 𝑦 = 10

 

{
2𝑥 + 𝑦 = 5    | ⋅ 2
𝑥 − 2𝑦 = 10        

 

{
4𝑥 + 2𝑦 = 10 
𝑥 − 2𝑦 = 10,

 

 

joiden summana saadaan 5𝑥 = 20 eli 𝑥 = 4. Nyt 𝑦 = 5 − 3𝑥 = 5 − 2 ⋅ 4 = −3. Summaksi 

saadaan 𝑥 + 𝑦 = 4 + (−3) = 1. 

 

29. 

Shun haluaa kirjoittaa alla olevaan lukupyramidiin lukuja niin, että laatikoissa olevat luvut ovat 

kahden suoraan alapuolellaan olevan luvun summia. Kuinka monta paritonta lukua Shun voi 

korkeintaan kirjoittaa? 

 

(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17 
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Ratkaisu: 

Merkitään parittomia lukuja luvulla 1 ja parillisia luvulla 0. Ylimmän kolmion voi täyttää kolmella 

tavalla: 

 
Näistä viimeinen ei ole toimiva parittomien maksimoimiseksi.  

Jokaisen ykkösen alla täytyy olla tasan yksi nolla. Kolmannessa rivissä on siis vähintään yksi nolla: 

    
Seuraavassa rivissä täytyy olla yksi tai kaksi nollaa, esimerkiksi näin: 

 
Kun 4. rivissä on kolme ykköstä, seuraavassa täytyy olla vähintään 2 nollaa (kolme ykköstä ei voi 

jakaa samaa nollaa). Jos ykkösiä on vain kaksi, yksi nolla riittää: 

 
Kun viimeistä edellisessä rivissä on vähintään kolme ykköstä, tarvitaan alariviin vähintään kaksi 

nollaa, esimerkiksi näin: 

 
 

Kun ykkösten määrää pidetään suurena, nollien minimimäärät ovat siis seuraavat: 

rivit 1 ja 2  vähintään 1 nolla 
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rivi 3  vähintään 1 nolla 

rivi 4  vähintään 1 nolla (ja vähintään 2, jos rivillä viisi on vain 1) 

rivi 5  vähintään 1 nolla (ja vähintään 2, jos rivillä neljä on vain 1) 

rivi 6  vähintään 2 nollaa 

 

Yhteensä vähintään 7 nollaa. Tämä on mahdollista, kuten esimerkeissä näytettiin. Parittomia 

lukuja on korkeintaan 21 – 7 = 14. 

 

30. 

Kelmien ja ritarien saarella asuu 2017 ihmistä, jotka kaikki ovat joko kelmejä tai ritareita. Ritarit 

puhuvat aina totta; kelmit valehtelevat aina. Eräänä iltana yli tuhat saaren asukasta istui valtavan 

pyöreän pöydän ääressä. Jokainen heistä sanoi: ”Toisella puolellani istuu kelmi ja toisella ritari.” 

Kuinka monta ritaria saarella korkeintaan on? 

(A) 1683 (B) 1344 (C) 1343 (D) 670 (E) 668 
 
Ratkaisu: 

Kaikki pöydässä istuvat voivat olla kelmejä, mutta silloin ritarien määrä ei ole suurin mahdollinen. 

Jos pöydässä on yksikin ritari, hänen toisella puolellaan on ritari ja toisella kelmi. 

 
Kelmin vieressä pitää olla taas ritari (muuten kelmi puhuisi totta) ja ritarin vieressä kelmi (muuten 

ritari valehtelisi). Pöydässä istuu siis aina kaksi ritaria yhtä kelmiä kohti. Tämän ympyrän täytyy 

sulkeutua (koska sama argumentti pätee kaikkiin pöydän ritareihin). Pyödässä istuu siis kolmella 

jaollinen määrä ihmisiä, joista 2/3 on ritareita. 

Pöydän ulkopuolelle jäävät voivat kaikki olla ritareita, joten heidän määränsä maksimi 

saavutetaan, kun pöydässä istuu mahdollisimman harva. Pienin tuhatta suurempi kolmella 

jaollinen luku on 1002. Tällöin ritarien määrä pöydässä on 

2

3
⋅ 1002 = 668 

ja pöydän ulkopuolella on korkeintaan 2017 – 1002 = 1015 ritaria.  

Maksimimäärä on siis 1015 + 668 = 1683 ritaria. 


