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3 pistettä 

1. 
Mikä oheisista kuvista esittää ison tähtikuvion keskiosaa? 

 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
 
Ratkaisu: 
Isossa tähtikuviossa on 9 sakaraa. 
 
2. 
Kauppias Koikkalainen on maalannut liikkeensä ikkunaan kukkakuvion. 

 

Miltä kukkakuvio näyttää ikkunan toiselta puolelta katsottuna? 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 
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Ratkaisu: 
Oikea ja vasen vaihtuvat keskenään, mutta ylhäällä olevat kuviot pysyvät ylhäällä ja alhaalla olevat 
pysyvät alhaalla. Lehti vaihtuu oikealle, joten C ja D ovat väärin. Ohutlehtinen kukka vaihtuu 
oikealle, joten B on väärin. Marjoja on kaksi oksan alapuolella, joten A on väärin. Kuvassa E kaikki 
on oikealla paikallaan. 
 
3. 

Mitkä taloista on koottu  täsmälleen samoista kuvioista (kolmiot ja suorakulmiot)? 

 

(A) 1 ja 4 (B) 3 ja 4  (C) 1, 4 ja 5 (D) 3, 4 ja 5 (E) 1, 2, 4 ja 5  
 
Ratkaisu: 
Taloissa 1 ja 4 on 3 pientä kolmiota, 1 suuri kolmio, 1 pieni suorakulmio, 1 keskikokoinen 
suorakulmio ja 1 suuri suorakulmio. Muissa taloissa on ainakin jotain näistä eri määrä.  
 
4. 
Valveilla ollessaan Kosti-koala syö 50 grammaa lehtiä tunnissa. Eilen Kosti-koala nukkui 20 tuntia. 

Kuinka monta grammaa lehtiä se söi eilen? 

(A)   (B)     (C)     (D)      (E)      
 
Ratkaisu: 
Kosti oli hereillä 4 tuntia, joten se söi 4 ∙ 50 g = 200 g lehtiä. 
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5. 
Marja vähentää lukuja toisistaan ja saa tuloksiksi luvut nollasta viiteen. Hän yhdistää pisteet 

toisiinsa aloittaen laskusta, jonka tulos oli nolla, ja jatkaa siitä suuruusjärjestyksessä pienimmästä 

suurimpaan. Mikä kuvio muodostuu? 

 

(A)  (B)   (C)  (D)  (E)  
 
Ratkaisu: 
Laskujen tulokset vasemmalta oikealle rivi kerrallaan ovat 0, 1, 2, 3, 4 ja 5, joten kuvio A 
muodostuu. 
 
6. 
Aarni teki vähemmän hiekkakakkuja kuin Mauri, mutta enemmän kuin Suski. Liina teki enemmän 

hiekkakakkuja kuin Aarni ja enemmän kuin Mauri. Dara teki enemmän hiekkakakkuja kuin Mauri, 

mutta vähemmän kuin Liina. Kuka heistä teki eniten hiekkakakkuja? 

(A) Mauri (B) Aarni (C) Suski (D) Dara  (E) Liina 
 
Ratkaisu: 
Tehtyjen hiekkakakkujen määrät pienimmästä suurimpaan olivat Suskin, Aarnin, Maurin, Daran ja 
Liinan kakkujen määrät. 
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7. 
Monica kirjoittaa numeroita alla olevaan ruudukkoon siten, että ylempi luku on aina kahden 

alemman tulo. Minkä luvun Monica kirjoittaa harmaaseen ruutuun? 

 

(A) 0 (B) 1  (C) 2 (D) 4  (E) 8  
 

Ratkaisu: 
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4 pistettä 

 

8. 

 

Anni täyttää yllä olevan kuvion kokonaan alla olevilla neljällä palalla. 

 

Mihin kohtaan hänen tulee sijoittaa pala ? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 
 
Ratkaisu: 
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9. 
Jaska haluaisi muuttaa nelinumeroisen luvun 2014 viisinumeroiseksi sijoittamalla numeron 3 
johonkin kohtaan lukua. Mihin kohtaan Jaskan täytyy numero 3 sijoittaa, jotta uusi, 
viisinumeroinen luku on mahdollisimman pieni?  
 
(A) luvun 2014 eteen 
(B) numeroiden 2 ja 0 väliin 
(C) numeroiden 0 ja 1 väliin 
(D) numeroiden 1 ja 4 väliin  
(E) luvun 2014 loppuun  
 
Ratkaisu: 
Tehtävässä annetuilla tavoilla muodostettavat luvut ovat 32014, 23014, 20314, 20134 ja 20143, 
joista 20134 on pienin. 
 
10. 
Pöydällä on karkkikulho. Salli ottaa puolet karkeista. Tämän jälkeen Tomi ottaa puolet jäljelle 
jääneistä karkeista. Sitten Camilla ottaa vielä puolet Tomilta jääneistä karkeista. Tämän jälkeen 
kulhossa on enää 6 karkkia jäljellä. Kuinka monta karkkia kulhossa oli alun perin? 
 
(A) 12 (B) 18  (C) 20 (D) 24  (E) 48  
 

Ratkaisu: 
Karkkeja oli 6 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 48. 

 
11. 
Minkälainen laatta kuvioon on lisättävä, jotta mustaa ja valkoista aluetta on yhtä paljon 

kokonaisessa kuviossa? 

 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)    
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Ratkaisu: 

Alkuperäisessä kuviossa on  
 

 
 laattaa mustaa ja  

 

 
 laattaa valkoista, joten kokonainen musta 

laatta on lisättävä. 
 
12. 
Pauliina ampuu nuolia kuvassa olevaan maalitauluun. 

 

Taulun ohi menevistä nuolista saa 0 pistettä. Paula ampuu kaksi nuolta ja laskee pisteet yhteen. 

Mikä yhteistuloksista ei ole mahdollinen? 

(A)    (B)    (C)    (D)    (E)     
 
Ratkaisu: 
                                   , mutta 90 pistettä ei voi saada 
kahdella tikalla. 
 
13. 
Jalmari-jänis pitää paljon kaalista ja porkkanoista. Se syö joka päivä joko  

- 9 porkkanaa tai  

- 2 kaalinkerää tai  

- 1 kaalinkerän ja 4 porkkanaa. 

Yhdellä viikolla Jalmari söi 30 porkkanaa. Kuinka monta kaalinkerää hän söi samalla viikolla? 

(A)   (B)   (C)   (D)   (E)    
 
Ratkaisu: 
Jalmari syö porkkanoita kerrallaan joko 4 tai 9, joten ainoa tapa saada 30 porkkanaa on syödä 
        porkkanaa. Siten Jalmari söi kaalinkeriä kolmena päivänä yhden ja kahtena päivänä 
kaksi, yhteensä siis 7 kaalinkerää. 
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14.  
Kuvan rakennelma on tehty liimaamalla 8 samankokoista puukuutiota toisiinsa kiinni. 

 

Miltä tämä rakennelma näyttää suoraan ylhäältä katsottuna? 

(A) 
 

  

(B) 
 

  

(C) 

  

(D) 
 

 

(E)  
 

 

Ratkaisu: 
Tornien korkeudet eivät vaikuta asiaan. 
 
5 pistettä 
 
15. 
Kuinka monta pistettä kuvassa on? 

 

(A) 180 (B) 181 (C) 182 (D) 183 (E) 184 

     
Ratkaisu: 
Kuvassa on neljässä rivissä kussakin 8 viiden pisteen neliötä. Lisäksi kolmella välissä olevalla rivillä 
on kullakin 7 pistettä. Pisteitä on siis yhteensä              .  
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16. 
7 lasta seisoo piirissä. Kahta poikaa ei seiso vierekkäin, eikä missään kohdassa piiriä ole kolmea 

tyttöä vierekkäin. Kuinka monta tyttöä piirissä seisoo? 

 

    

(A) 3 
(B) 3 tai 4 (molemmat mahdollisia) 
(C) 4 
(D) 4 tai 5 
(E) 5 
 
Ratkaisu: 
Koska poikia ei ole kahta vierekkäin, on poikia korkeintaan puolet piirissä olijoista. Siis poikia voi 
olla korkeintaan 3, eli tyttöjä on vähintään 4. Jos poikia olisi vain kaksi, niin piirissä voisi olla vain 6 
lasta: tyttö-tyttö-poika-tyttö-tyttö-poika, ja ”toinen” poika menisi piirin ”ensimmäisen” tytön 
viereen. (Lisää tyttöjä ei enää voisi tulla, koska muuten tulisi kolme vierekkäin.) Siis poikia on 3 ja 
tyttöjä 4. 
 
17. 
Elsa järjesti kirjainkortit kuvan mukaiseen järjestykseen pöydälle. Yhdellä siirrolla Elsa saa vaihtaa 

kahden kortin paikkaa keskenään. Kuinka monta siirtoa Elsa vähintään tarvitsee muodostaakseen 

sanan KANGAROO, joka on kenguru englannin kielellä? 

 
 
(A)   (B)   (C)   (D)   (E)    
 
Ratkaisu: 
Kuusi kirjainta on väärällä paikalla, joten siirtoja tarvitaan vähintään      . (Kaksi kirjainta 
voidaan saada yhdellä siirrolla oikealle paikalle, jos riittää vaihtaa niiden paikat keskenään.) Kolme 
myös riittää. Seuraavassa keskenään vaihdettavat kirjaimet on alleviivattu ja lihavoitu. 

0) OARGONKA 
1) OARGANKO 
2) KARGANOO 
3) KANGAROO 
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18. 
Salmiakin muotoisista paloista tehdään kuvio, jota kasvatetaan vaiheittain. Jokaisessa vaiheessa 
kuvioon lisätään yksi rivi. Kaikki muut palat paitsi alimman rivin reunimmaiset ovat mustia. Kolme 
ensimmäistä vaihetta näkyy alla olevissa kuvissa. Kuinka monta mustaa palaa on kuudennen 
vaiheen kuviossa? 
 

 
   
(A)    (B)    (C)    (D)    (E)    
 
Ratkaisu: 
Ylimmällä rivillä on aina 1 musta pala, seuraavalla 2, sitten 3 jne., määrä kasvaa aina yhdellä 
toiseksi alimpaan riviin asti. Rivejä on aina yksi enemmän kuin kuvion järjestysluku on, ja alarivillä 
olevien mustien palojen määrä on aina yhtä pienempi kuin kuvion järjestysluku. Kuudennessa 
kuviossa on mustia paloja siis                 . 
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19. 
Kengurumaan rahayksikkö on lei. Kalevi-kenguru osti lelukaupasta leluja. Hän antoi myyjälle 150 

leitä ja sai 20  leitä takaisin. Sitten hän muutti mielensä ja vaihtoi yhden leluistaan toiseen. Hän sai 

vaihdon yhteydessä vielä 5 leitä myyjältä takaisin. Mitkä lelut Kalevi-kengurulla oli mukanaan 

hänen lähtiessään kaupasta kotiin? 

 

(A) kärryt ja lentokone 
(B) kärryt ja bussi 
(C) kärryt ja raitiovaunu. 
(D) moottoripyörä ja raitiovaunu 
(E) bussi, moottoripyörä ja raitiovaunu 
 
Ratkaisu: 
Koska Kalevi sai 5 leitä takaisin vaihdossa, on hänen täytynyt vaihtaa raitiovaunu lentokoneeseen. 
(Ainoat lelut, joiden hintaero on 5 leitä.) Hän siis osti alun perin raitiovaunun, ja toinen 
alkuperäisistä ostoksista maksoi           leitä. Siis alun perin Kalevi osti kärryt ja 
raitiovaunun, ja kaupasta lähtiessään hänellä oli mukanaan kärryt ja lentokone. 
 
20. 
Nippe on kirjoittanut luvut 1-9 ruudukkoon (3x3 ruutua). Oheisessa kuvassa näkyy vain 4 Nipen 

kirjoittamista luvuista. 

 

Nippe huomasi, että luvun 5 naapurilukujen summa on 13. Sitten hän huomasi, että luvun 6 

naapurilukujen summa on myös 13. Naapurilukuja ovat sellaiset luvut, jotka ovat kyljistään (ei 

pelkästään kulmistaan) toisissaan kiinni.  Mikä luku tulee tummennettuun ruutuun? 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 
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Ratkaisu: 
Jos 5 on keskellä, sen naapureiksi tulevat kaikki vielä kirjoittamattomat luvut 6, 7, 8 ja 9, mutta 
niiden summa on selvästi suurempi kuin 13. Samoin jos 6 on keskellä, sen naapureiksi tulevat 5, 7, 
8 ja 9, joiden summa on liian suuri. Siten sekä 5 että 6 ovat kuvion reunoilla. 
 
Jos 5 tai 6 on lukujen 1 ja 2 välissä, olisi sen kolmannen naapurin oltava 10, jotta naapureiden 
summa olisi 13. Luku 10 ei kuitenkaan ole käytettävissä. 
 
Jos 5 on lukujen 3 ja 4 välissä, on sen naapuri         , mikä on mahdotonta, koska edellä 
mainitusta syystä 6 ei voi olla keskellä. 
 
Jos 6 on lukujen 3 ja 4 välissä, on sen naapuri 6, mikä on mahdotonta, koska luvun 6 voi käyttää 
vain kerran. 
 
Siten lukujen 5 ja 6 on oltava lukujen 1 ja 4 välissä ja lukujen 2 ja 3 välissä (ei ole väliä kumpi on 
kummassa paikassa). Molemmille luvuille tulee kolmanneksi naapuriksi tällöin       , joten 8 
on ruudukon keskellä. 
 
21. 
Kuinka monta ruutua voit värittää siten, että mihinkään kohtaan kuviota ei muodostu neljän 

väritetyn ruudun muodostamaa neliötä ? 

 
(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22 
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Ratkaisu: 
 

 
Punaisella merkityn kaltaisia neljän ruudun muodostamia neliöitä on kuviossa 12 kpl, ja jokaisessa 
niistä pitää olla vähintään yksi valkoinen ruutu. Neliöt ovat kuitenkin osittain päällekkäin toistensa 
kanssa, joten kahtatoista neliötä ei tarvitse jättää värittämättä. Esimerkiksi kuvassa mustalla 
merkitty ruutu kuuluu neljään neliöön. 
 

 
 
21 mustaa ruutua onnistuu seuraavasti: 

 
Todistetaan vielä, että vähempään ei voida päästä. Joko toisella tai kolmannella vaakarivillä 
ylhäältä lukien on oltava ainakin yksi valkoinen ruutu, jotta kaksi ylintä 2 x 2 –neliötä eivät olisi 
kokonaan mustia. Samoin joko toisella tai kolmannella rivillä alhaalta lukien on oltava ainakin yksi 
valkoinen ruutu, jotta kaksi alinta 2 x 2 –neliötä eivät olisi kokonaan mustia. Symmetrisesti tämä 
koskee myös toista ja kolmatta saraketta (pystyriviä) vasemmalta alkaen sekä toista ja kolmatta 
saraketta oikealta lukien. Siten valkoisia ruutuja on vähintään 4, joten mustia ruutuja on 
korkeintaan 21. 
 


