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NIMI _________________________________________ LUOKKA _________ 

 

Pisteet: ___________ Kenguruloikan pituus: ______ 

 

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi 

vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä ¼ tehtävän pistemäärästä, siis 

esimerkiksi 4 pisteen tehtävästä -1 piste. Tyhjästä ruudusta ei anneta miinuspisteitä. 

 

 

TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 7 

VASTAUS A E B E A E B 

 

TEHTÄVÄ 8 9 10 11 12 13 14 

VASTAUS B C D B C A B 

 

TEHTÄVÄ 15 16 17 18 19 20 21 

VASTAUS D C D D D E C 
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3 pistettä 

1. 

Mikä kuvio ei ole kaikissa neljässä kuvassa? 

 

 
 

(A)  
(B)  

(C)  (D)   
(E)  

Ratkaisu: 
Toisessa kuvassa vasemmalta ei ole suorakulmiota. 
 
2. 

 
 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 15 

Ratkaisu: 

2 − 0 = 2, 2 + 1 = 3, 3 ∙ 5 = 15. 
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3. 

Miltä kuvan pyöreä torni näyttää ylhäältä päin?     

 

(A) 

  

(B)  

 

(C) 

  

(D) 

  

(E) 

  

Ratkaisu: 
Pyöreä torni on pyöreä. 
 
4. 

Mikä numero on neliön kohdalla?      

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5  (E) 6  

Ratkaisu: 
Kolmion kohdalla on 7 − 4 = 3, joten neliön kohdalla on 9 − 3 = 6. 
 
5. 
Kokonaisluvussa on kaksi numeroa. Kun ne kerrotaan keskenään, niin tulo on 15. Mikä on 
numeroiden summa, kun ne lasketaan yhteen? 
 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11  (E) 12  

Ratkaisu: 
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Ainoat yksinumeroisten positiivisten kokonaislukujen tulot, joiden arvo on 15, ovat 3 ∙ 5 ja 5 ∙ 3. 
Numeroiden summa on siis 5 + 3 = 8. 
 
6. 
Numerosta 1 lähdetään piirtämään viivaa, joka kulkee aina joka toisen pisteen kautta. Lopuksi 
päädytään takaisin numeroon 1.  

Kaksi ensimmäistä viivaa on vedetty valmiiksi. Millainen kuvio syntyy?  

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

  

(E) 

  

Ratkaisu: 

Ensin käydään läpi parittomat pisteet 1, 3, 5, 7 ja 9, jonka jälkeen seuraavat pisteet ovat parilliset 

2, 4, 6 ja 8. Tämän jälkeen päädytään taas pisteeseen 1. 

 

7. 

Äiti tilasi Veetin syntymäpäiväjuhliin kaksi pitsaa. Hän jakoi kummankin pitsan 8 osaan. Kuinka 

monta palaa jäi yli, kun jokainen 14 lapsesta oli saanut yhden palan? 

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

Ratkaisu: 

Kun kaksi pitsaa jaetaan 8 osaan, tulee paloja 2 ∙ 8 = 16. Kun jokainen 14 lapsesta saa yhden 

palan, jää paloja 16 − 14 = 2. 
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4 pistettä 

8. 

Kuvan saari on hyvin mutkainen.  

Kuinka moni sammakoista on saarella? 

 

 

 

 

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

Ratkaisu: 

 Värittämällä ja laskemalla saadaan 6 sammakkoa. 

 
9. 
Sateenvarjoni päälle on kirjoitettu KANGAROO kuvan mukaisesti. Mikä seuraavista kuvista ei ole 
minun sateenvarjoni? 

  

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

Ratkaisu: 

Kuvassa C ei näy kirjain R, vaan sen peilikuva. 
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10. 
Mariam haluaa leikata kuvassa 1 olevan kuvion samanlaisiksi kolmioiksi kuin kuvassa 2. Kuinka 
monta kolmiota hän saa? 
 

 
(A) 8 (B) 12 (C) 14 (D) 15  (E) 16  

Ratkaisu: 

 
 

11. 

Valtterilla on 7 omenaa ja 2 banaania. Hän antaa 2 omenaa Tatulle, joka antaa vastalahjana 

banaaneja Valtterille. Sitten Valtterilla on yhtä monta omenaa ja banaania. Kuinka monta banaania 

Tatu antoi Valtterille?  

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5  (E) 7  

Ratkaisu: 
Kun Valtteri antaa 2 omenaa Tatulle, Valtterille jää 5 omenaa ja 2 banaania. Jotta hänellä olisi yhtä 
monta omenaa ja banaania, hänen on saatava Tatulta 3 banaania lisää. 
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12. 
Edi rakensi kuvan mukaisen ison kuution, jossa oli 27 mustaa tai valkoista pientä kuutiota. 

 
Pienten kuutioiden samanväriset tahkot eivät koskaan ole vastakkain. Kuinka monta valkoista 

pientä kuutioita Edi käytti ison kuution rakentamisessa?  

(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 14  (E) 15  

Ratkaisu: 

Koska samanvärisiä kuutioita ei ole vierekkäin, joka kerroksessa värien täytyy olla päinvastoin kuin 

sen yläpuolella olevassa. Kerrokset näyttävät siis tältä: 

 

Kahdessa alimmassa kerroksessa on yhteensä yhtä paljon harmaita ja valkoisia kuutioita. 

Ylimmässä on yksi harmaa enemmän (harmaita on 5, valkoisia 4). Harmaita on siis yhteensä yksi 

enemmän. 
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13. 

Kuvio on jaettu kolmeen samanlaiseen palaan. Miltä palat näyttävät?  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C)  

(D) 

 

(E) 

  

Ratkaisu: 
Ainoa, jolla voidaan peittää koko kuvio, on pala A. 
 

 
 
14. 
Annilla on 4 lelua – auto, nukke, pallo ja laiva. Hän haluaa laittaa ne riviin hyllylle. Laivan pitää olla 
auton vieressä ja nuken pitää olla auton vieressä. Kuinka monella tavalla Anni voi järjestää lelut? 
 
(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6  (E) 8  

Ratkaisu: 
Auton on oltava laivan ja nuken (tai nuken ja laivan) välissä, ja pallo voi olla näiden kolmen 
kummalla puolella tahansa. Mahdolliset järjestykset ovat siis 
LANP 
PLAN 
NALP 
PNAL 
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5 pistettä 
 
15. 
Jarkko ajaa polkupyörällä puistossa alla olevan kuvion mukaisesti. 

 
 
Hän aloittaa pisteestä S ja lähtee nuolen suuntaan. Ensimmäisessä risteyksessä hän kääntyy 

oikealle, seuraavassa risteyksessä vasemmalle, sitten taas oikealle ja sitten vasemmalle ja niin 

edelleen. Minkä kirjaimen ohi hän ei aja ollenkaan? 

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

Ratkaisu: 
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16. 
Mickellä on kuvan 5 leppäkerttua lemmikkeinä. 

  
Kaksi leppäkerttua on ystäviä keskenään, jos niiden pilkkujen lukumäärä eroaa tasan yhdellä. 
Ystävänpäivänä jokainen leppäkerttu lähettää jokaiselle ystävälleen yhden tekstiviestin. Kuinka 
monta tekstiviestiä yhteensä lähetetään? 
 
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8  (E) 9  

Ratkaisu: 
Kaksipilkkuisen leppäkertun ystäviä ovat kolmepilkkuiset leppäkertut. Viisipilkkuinen ja 
kuusipilkkuinen leppäkerttu ovat ystäviä. Ystäväpareja on siis yhteensä 3. Koska tekstiviestit 
lähetetään molempiin suuntiin, lähetetään niitä yhteensä 2 ∙ 3 = 6. 
 
17. 
Kevin kirjoittaa numerot 2, 3, 5, 6 ja 7 ristissä oleviin neliöihin (katso kuvaa), niin että vaakasuoran 
rivin ja pystysuoran sarakkeen summa on sama. Mikä numero tai numerot voivat olla 
keskimmäisessä neliössä?  

  
(A) vain 3 (B) vain 5 (C) vain 7 (D) 5 tai 7  (E) 3, 5 tai 7  

Ratkaisu: 
Parittomia lukuja on kolme ja parillisia kaksi. Jos parillinen luku olisi keskellä, niin summa olisi 
toiseen suuntaan pariton ja toiseen parillinen. Siten parillinen luku ei voi olla keskellä. 
 
Kun keskelle valitaan yksi luku, on jäljelle jäävistä neljästä luvusta suurimman ja pienimmän oltava 
samassa summassa, sillä muuten toinen summista on väistämättä toista suurempi. 
 
Jos keskelle valitaan luku 3, ovat jäljelle jäävien summat 2 + 7 = 9 ja 5 + 6 = 11, eli ei onnistu. 
 
Jos keskelle valitaan luku 5, ovat summat 2 + 7 = 9 ja 3 + 6 = 9, eli onnistuu. 
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Jos keskelle valitaan luku 7, ovat summat 2 + 6 = 8 ja 3 + 5 = 8, eli onnistuu. 
 
18. 
Paperiarkille on piirretty 16 pistettä. Pisteiden välit ovat yhtä suuret vaakasuoraan ja 
pystysuoraan. Kuinka monta erikokoista neliötä arkille voidaan piirtää siten, että neliön 
kärkipisteet ovat pisteiden kohdalla? 
 

  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5  (E) 6  

Ratkaisu: 
Jos lähimpien pisteiden väli on 1, niin sivun pituus voi olla 1, 2 tai 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tässä olivat neliöt, joiden sivun pituus on kokonaisluku. 
 
Neliö voidaan piirtää myös vinoon. 1 sivulle ja 1 ylös: 
 

 
 
Kaksi seuraavaa neliötä ovat keskenään samankokoisia (2 sivulle ja 1 pystysuunnassa): 
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2 sivulle ja 2 ylös ei mahdu, ei myöskään 1 sivulle ja 3 ylös.  
 
19. 
Mio piirtää sian, hain ja sarvikuonon ja leikkaa ne kolmeen osaan kuten alla olevassa kuvassa. 
Sitten hän tekee erilaisia eläimiä yhdistämällä pään, keskiosan ja takaosan. Kuinka monta erilaista 
eläintä Mio voi tehdä? Eläimet voivat olla todellisia tai kuvitteellisia.  

 
  
(A) 3 (B) 9 (C) 15 (D) 27 (E) 30  

Ratkaisu: 
Pää voidaan valita kolmella tavalla, samoin keskiruumis ja takaruumis. Mio voi siis tehdä erilaisia 
eläimiä 3 ∙ 3 ∙ 3 = 27. 
 
20. 
Zainabilla on 10 palloa, joissa on numerot 0 – 9. 
 

 
 
Hän jakoi pallot kolmelle ystävälleen seuraavasti: Pekka sai 3 palloa, Aleksi 4 palloa ja Lana 3 
palloa. Sitten hän pyysi jokaista ystäväänsä kertomaan palloissa olevat numerot keskenään. 
Tulokset olivat: Pekalle 0 pistettä, Aleksille 72 pistettä ja Lanalle 90 pistettä. Mikä on Pekan 
saamien pallojen numeroiden summa? 
 
(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14  (E) 15  
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Ratkaisu∙ 
Koska Pekka sai 0 pistettä, on Pekalla oltava 0 ja kaksi muuta palloa. 
 
Aleksi sai 72 = 9 ∙ 8 = 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2. Koska Aleksi sai neljä palloa, ne voivat olla vain  

 1, 2, 4 (joka on 2 ∙ 2) ja 9 
tai 

 1, 3, 6 (joka on 2 ∙ 3) ja 4 (joka on 2 ∙ 2). 
 
Lana sai 90 = 9 ∙ 10 = 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 5. Koska Lana sai 3 palloa, ne voivat olla 

 3, 5 ja 6 (joka on 2 ∙ 3) (mahdollista, jos Aleksi sai 1, 2, 4 ja 9) 
tai 

 2, 5 ja 9 (mahdollista, jos Aleksi sai 1, 3, 6 ja 4) 
 
Pekalle jäävät molemmissa tapauksissa pallot 0, 7 ja 8. Niiden summa on 15. 
 
21. 
Aada, Bertina, Charlie, Dimitar ja Evin leipoivat leivoksia lauantaina ja sunnuntaina. Viikonlopun 
aikana Aada teki 24 leivosta, Bertina 25, Charlie 26, Dimitar 27 ja Evin 28. Viikonlopun jälkeen 
yhdellä heistä oli 2 kertaa niin paljon leivoksia kuin lauantai-iltana leipomisen jälkeen, yhdellä 3 
kertaa niin paljon, yhdellä 4 kertaa niin paljon, yhdellä 5 kertaa niin paljon ja yhdellä 6 kertaa niin 
paljon. Kuka leipoi eniten leivoksia lauantaina? 
 
(A) Aada (B) Bertina (C) Charlie (D) Dimitar (E) Evin 

Ratkaisu: 

Ainoa kuudella jaollinen leivosten kokonaismäärä on 24, joten Aadalla oli kuusinkertainen määrä. 

Hän leipoi lauantaina 6 leivosta. 

Ainoa viidellä jaollinen leivosten kokonaismäärä on 25, joten Bertinalla oli viisinkertainen määrä. 

Hän leipoi lauantaina 5 leivosta. 

Neljällä jaolliset leivosten kokonaismäärät ovat 24 ja 28, joista 24 on jo käytetty. Siten Evinillä oli 

nelinkertainen määrä. Hän leipoi lauantaina 7 leivosta. 

Ainoa kolmella jaollinen leivosten kokonaismäärä on 27, joten Dimitarilla oli kolminkertainen 

määrä. Hän leipoi lauantaina 9 leivosta. 

Kahdella jaollisista kokonaismääristä on jäljellä enää 26, joten Charliella oli kaksinkertainen määrä. 

Charlie leipoi lauantaina 13 leivosta, mikä on suurin määrä. 

 


