
    sivu 0 / 15 

       Kenguru 2018 Benjamin         
 (6. ja 7. luokka)  
 
 Ratkaisut 
 

 

NIMI _________________________________________ LUOKKA _________ 

 

Pisteet: ___________ Kenguruloikan pituus: ______ 

  

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi 
vastausvaihtoehto.  

Oikeasta vastauksesta saat 3, 4 tai 5 pistettä. Jokaisessa tehtävässä on täsmälleen yksi oikea 
vastaus. 

Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä ¼ tehtävän pistemäärästä, siis esimerkiksi 4 pisteen 
tehtävästä -1 piste. Tyhjästä ruudusta ei anneta miinuspisteitä. 

Tavoitteita on kaksi: saada mahdollisimman paljon pisteitä tai mahdollisimman monta peräkkäistä 
oikeaa vastausta. 

3 pistettä 

TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 7 

VASTAUS B C C A D D C 

 
4 pistettä 

TEHTÄVÄ 8 9 10 11 12 13 14 

VASTAUS C B E C A C C 

 
5 pistettä 

TEHTÄVÄ 15 16 17 18 19 20 21 

VASTAUS C C C E D C C 

 

 

Kilpailu pidetään aikaisintaan 15.3. 
Logon suunnitteli Veijo Nurminen.  
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3 pistettä 
 
1. 
Kuinka monen kengurun pitää hypätä puistosta toiseen, jotta molemmissa puistoissa olisi yhtä 
monta kengurua? 

 

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 9 
 

Ratkaisu:  
Koska kenguruita on yhteensä 18, on molemmissa puistoissa oltava 9 kengurua. Koska 
vasemmanpuoleisessa puistossa on neljä kengurua, on sinne siirrettävä viisi kengurua lisää. Siis B 
on oikea vastaus. 

 
2. 
Seppo on 6-vuotias. Hänen siskonsa on vuoden häntä nuorempi ja hänen veljensä vuoden häntä 
vanhempi. Mikä on näiden kolmen sisaruksen yhteenlaskettu ikä? 
 

(A) 16 vuotta (B) 17 vuotta (C) 18 vuotta (D) 19 vuotta (E) 21 vuotta 
 

Ratkaisu: 
Sepon sisko on 5-vuotias ja hänen veljensä 7-vuotias, joten heidän ikävuosiensa summa on 6 +
5 + 7 = 18. Siis C on oikein. 
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3. 
Pöydällä on kolme esinettä. 

 
Mitä Viljo näkee, jos hän katsoo niitä ylhäältä? 
(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 
     

 

Ratkaisu:  
Vaihtoehto C on oikein. 

4. 
Auli ampui kaksi nuolta kahdesti. Ensimmäisellä kerralla hän sai 12 pistettä ja toisella kerralla 14 
pistettä. Kuinka monta pistettä hän sai kolmannella kerralla? 

 

(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 22 (E) 24 
 

Ratkaisu: 
Koska ensimmäisessä kuvassa kaksi nuolta osuvat molemmat keskimmäiseen renkaaseen, saa 
keskimmäisestä renkaasta 12: 2 = 6 pistettä yhdellä nuolella. Koska toisessa kuvassa toinen 
nuolista on keskiympyrässä, saa keskiympyrästä 14 − 6 = 8 pistettä. Siten molempien nuolten 
osuessa keskiympyrään saa pisteitä 2 ∙ 8 = 16 pistettä. Niinpä vastaus A on oikein. 



    sivu 3 / 15 

       Kenguru 2018 Benjamin         
 (6. ja 7. luokka)  
 
 Ratkaisut 
 

5. 
Timur suoritti kahden 2-numeroisen luvun vähennyslaskun. Sitten hän peitti kaksi numeroa kuvassa 
näkyvällä tavalla. Mikä on peitettyjen numeroiden summa? 
 

 
 
(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 13  (E) 15  

 
Ratkaisu: 
Koska ensimmäisessä luvussa ykkösiä on 3 ja vastauksessa ykkösiä on 5, on peitetyn ykkösen 
oltava 8. Siispä vähennettävä luku on 28. Laskemalla summa 25 + 28 = 53 saadaan ensimmäinen 
luku, josta 28 vähennetään. Tarkistus: 53 − 28 = 25. Peitetyt luvut ovat siten 5 ja 8, joten niiden 
summa on 5 + 8 = 13, joten vaihtoehto D on oikein. 
 
6. 
Kuvassa on erään kuukauden kalenteri, jonka päälle on kaatunut mustetta. Mikä viikonpäivä on 
kuukauden 25. päivä? 

 
 

 
 
 
 

(A) Keskiviikko  (B) Torstai (C) Perjantai (D) Lauantai (E) Sunnuntai 
 

Ratkaisu: 
Koska torstai on kuun 2. päivä, niin lisäämällä luku seitsemän kerran tai useasti saadaan kuun 
muiden torstaiden päivämäärät 9., 16., 23. ja mahdollisesti 30. päivä. Koska siis 23. päivä on 
torstai, on kuukauden 25. päivä kaksi päivää tämän jälkeen eli lauantaina. Niinpä vaihtoehto D on 
oikein. 

7. 
Kuinka monta kertaa tavallista kuusisivuista noppaa tulee heittää, jotta jokin aiemmista tuloksista 
toistuu varmasti? 
 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 12 
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Ratkaisu:  
Jos noppaa heitetään kuusi kertaa, voi jokainen tuloksista olla eri, jolloin on saatu kaikki 
mahdolliset vaihtoehdot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Tässä tapauksessa seitsemännellä heitolla saadaan 
viimeistään jokin tuloksista toistamiseen. Siispä vastaus C on oikein. 
 
4 pistettä 
 
8.  
Kuvassa on kolme neliötä. Pienimmän neliön sivun pituus on 6 cm. Kuinka pitkä on suurimman 
neliön sivu? 

 

(A) 8 cm (B) 10 cm (C) 12 cm (D) 14 cm (E) 16 cm 
 
Ratkaisu: 
Koska pienimmän neliön sivun pituus on 6 cm ja keskimmäisen neliön sivun pituus kuvan 
perusteella 2 cm pidempi, on keskimmäisen neliön sivun pituus 6 cm + 2 cm = 8 cm. Kuvan 
mukaan suurimman neliön sivun pituus on 2 cm lyhyempi kuin pienimmän ja keskimmäisen neliön 
sivujen summa eli (8 cm + 6 cm) − 2 cm = 14 cm − 2 cm = 12 cm. Siis vaihtoehto C on oikein. 
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9.  
Risteyksessä on yhdeksän autoa, jotka ajavat risteyksen läpi nuolen osoittamaan suuntaan.  

 

Mikä kuvista näyttää autojen paikat risteyksen ohittamisen jälkeen? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E)

 
 
Ratkaisu: 
Voidaan ajatella risteyksen kadut ilmansuuntien mukaisesti pohjoiseksi, eteläksi, idäksi ja länneksi. 
Pohjoisella kadulla on käännöksen jälkeen vain yksi auto, sillä ainoastaan yksi idästä tuleva auto 
kääntyy sinne, joten vaihtoehto A ei voi olla oikein. Koska lännestä tulevista autoista kaksi jatkaa 
suoraan itään ja yksi auto etelästä kääntyy oikealle eli itään samoin kuin yksi auto pohjoisesta 
tulevista autoista, on käännöksen jälkeen idän puolella oltava neljä autoa. Vaihtoehdoista B-E vain 
vaihtoehto B käy. Myös lännen puolella risteystä olevien autojen määrä on oikea eli yksi sillä vain 
jälkimmäinen etelästä tulevista autoista kääntyy sinne. Edelleen yksi pohjoisesta tulevista autoista 
jatkaa etelään, yksi idästä tulevista kääntyy etelään ja yksi lännestä tulevista autoista kääntyy 
etelään, on etelän puolella oltava käännöksen jälkeen kolme autoa. Siis vaihtoehto B on oikein. 
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10. 
Missä seuraavista kuvioista mustan alueen pinta-ala on suurin? 
 

 
 
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) Alat ovat yhtä suuria. 
     

Ratkaisu: 
Kuvan A musta neliö jakautuu sen lävistäjien avulla neljään yhtä suureen kolmioon.  

 
 
Kaikkien kuvioiden A-D mustat kuviot voidaan koostaa näistä kolmioista, joten vaihtoehto E on 
oikein. 
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11. 
Julius lähettää valokuvan 5 kaverilleen maanantaina. Tämän jälkeen usean päivän ajan jokainen 
kuvan saanut lähettää seuraavana päivänä kuvan kahdelle sellaiselle kaverille, jotka eivät kuvaa 
ole vielä nähneet. Minä päivänä kuvan nähneiden henkilöiden määrä ylittää 100 henkilöä? 
 
(A) Keskiviikkona 

 
(B) Torstaina 

 
(C) Perjantaina 

  
(D) Lauantaina 

 
(E) Sunnuntaina 

 

Ratkaisu: 
Maanantaina kuvan on nähnyt 1 + 5 = 6 henkilöä. Tiistaina Juliuksen 5 kaveria jakavat kuvan 
yhteensä 10 henkilölle, joten sen on nähnyt yhteensä 1 + 5 + 10 = 16 henkilöä. Keskiviikkona 
nämä 10 henkilöä jakavat kuvan yhteensä 20 henkilölle, jolloin kuvan on nähnyt yhteensä 16 +
20 = 36 henkilöä. Torstaina nämä 20 henkilö jakavat kuvan yhteensä 40 henkilölle, joten kuvan 
näkee torstaina 36 + 40 = 76 henkilöä. Perjantaina nämä 40 henkilöä jakavat kuvan yhteensä 80 
henkilölle, joten kuvan on nähnyt perjantain päätteeksi yhteensä 76 + 8+= 156 henkilöä. Siispä 
vaihtoehto C on oikein. 

12. 
Alina laski yhteenlaskun, jossa 𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐶𝐶 ja 𝐷𝐷 vastaavat jotain numeroita. Mitä numeroa vastaa 𝐵𝐵? 

 

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
     

Ratkaisu: 
Koska 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 ja 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐴𝐴 ovat kolminumeroisia, niiden summa on alla 2000. Siis 𝐷𝐷 =  1. Tästä seuraa, 
että 𝐴𝐴 +  𝐶𝐶 =  11. Jotta vastaus olisi 1111, täytyy olla 𝐵𝐵 = 0. 
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13. 
Kenguru on piilossa yhdessä kolmesta huoneesta.  
Huoneen 1 ovessa lukee ”Kenguru on täällä”.  
Huoneen 2 ovessa lukee ”Kenguru ei ole täällä”.  
Huoneen 3 ovessa lukee ”2 + 3 = 2 ∙ 3”.  
Vain yhdessä ovessa lukeva teksti on totta. Missä huoneessa kenguru on?  

(A) Huoneessa 1. (B) Huoneessa 2. (C) Huoneessa 3. (D) Se voi olla 
missä  tahansa 
huoneessa. 

(E) Joko 
huoneessa 1 tai 
huoneessa 2. 

Ratkaisu: 
Huoneen 3 oven teksti ei ole totta, sillä 2 + 3 = 5 ja 2 ∙ 3 = 6. Jos huoneen 1 oven teksti olisi 
totta, tarkoittaisi se sitä, että kenguru olisi huoneessa 1 eli myös huoneen 2 oven teksti olisi totta, 
mikä on mahdotonta, sillä vain yhden oven teksti on totta. Siispä huoneen 2 oven tekstin on oltava 
totta eli kenguru on joko huoneessa 1 tai 3. Jos kenguru olisi huoneessa 1, se tarkoittaisi sitä, että 
huoneen 1 oven teksti olisi totta, mikä on mahdotonta, koska vain yksi teksteistä on totta. Näin 
ollen kenguru on huoneessa 3 eli vaihtoehto C on oikein. 
 
 

14. 
Kati kirjoittaa luvun kolmiomaisen taulukon jokaiseen pikkukolmioon. Pikkukolmioita kutsutaan 
naapureiksi, jos niillä on yhteinen sivu. Kahden naapurin lukujen summan on oltava kaikkialla 
taulukossa sama. Kati on kirjoittanut taulukkoon jo kaksi lukua. Mikä on kaikkien taulukossa 
olevien lukujen summa, kun taulukko on valmis? 

 

(A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22 (E) mahdotonta määrittää 
 

 

 

 



    sivu 9 / 15 

       Kenguru 2018 Benjamin         
 (6. ja 7. luokka)  
 
 Ratkaisut 
 

Ratkaisu: 
Merkitään kirjaimella 𝑥𝑥 valmiiksi kirjoitetun luvun 2 viereistä lukua. 

  

Luvun 𝑥𝑥 ja sen yläpuolella olevan luvun summan on myös oltava 𝑥𝑥 + 2, joten luvun 𝑥𝑥 yläpuolelle 
on kirjoitettava luku 2.  

 

Tämän vieressä on luku 3, joten on oltava 𝑥𝑥 + 2 = 2 + 3, joten 𝑥𝑥 = 3. Näin ollen luvun 2 vieressä, 
yläpuolella ja alapuolella on oltava luku 3 ja päinvastoin. Saadaan siis taulukko: 

 
 
Näiden lukujen summa 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 = 21, joten vaihtoehto C on oikein. 

5 pistettä 

15. 
Fridalla ja Ainolla on kummallakin lista luvuista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumpikin valitsee omasta 
listastaan kolme eri lukua. Fridan valitsemien lukujen summa on 8 ja Ainon valitsemien lukujen 
summa on 7. Kuinka monta samaa lukua Frida ja Aino valitsevat? 

(A) ei yhtään  (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) mahdoton selvittää  
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Ratkaisu: 
Kolme lukua voidaan valita kahdella tavalla, jotta summa on 8:  

1, 2 ja 5 sekä 1, 3 ja 4.  

Muita vaihtoehtoja ei ole, sillä jos pienin luku 1, on toiseksi pienimmän luvun oltava enintään 
3: jos kaksi pienintä lukua olisivat 1 ja 4, olisi kolmannen luvun oltava vähintään 5 ja summa olisi 
1 + 4 + 5 = 10, mikä on liian suuri. Jos taas pienin luku olisi 2, summa kasvaisi liian suureksi. 

Kolme lukua, jotka muodostavat luvun 7, voidaan valita vastaavalla perustelulla vain yhdellä tapaa:  

1, 2 ja 4.  

Ensimmäisessä Fridan vaihtoehdoista luvut 1 ja 2 ovat Ainon kanssa yhteisiä ja toisessa 
vaihtoehdossa yhteisiä ovat luvut 1 ja 4. Molemmissa mahdollisuuksissa yhteisiä lukuja on kaksi, 
joten vaihtoehto C on oikein. 

16. 
Viivin ja hänen isänsä yhteenlaskettu ikä on 36 vuotta. Hänen isänsä ja isoäitinsä yhteenlaskettu 
ikä on 81 vuotta. Kuinka vanha Viivin isoäiti oli, kun Viivi syntyi?  

(A) 28 vuotta (B) 38 vuotta (C) 45 vuotta  (D) 53 vuotta  (E) 56 vuotta  
 

Ratkaisu: 

Koska Viivin ja hänen isänsä iän summa on 36 vuotta ja isän ja isoäidin ikien summa on 81 vuotta, 
voidaan suorittaa näiden vähennyslasku 81 − 36 = 45. Tämä on Isoäidin ja Viivin iän erotus, sillä 
ensimmäisestä summasta vähennettiin paitsi isän ikä, myös Viivin ikä: 

Isoäiti + isä – isä – Viivi = 81 – 36 = 45. 

Näin ollen Viivin isoäiti oli 45-vuotias Viivin syntyessä ja vaihtoehto C on oikein. 
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17. 
Kuvan viisi palloa A, B, C, D ja E painavat 30 g, 50 g, 50 g, 50 g ja 80 g. Mikä palloista painaa 30 g? 

 

(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E 
 
Ratkaisu: 
Tutkitaan oikeanpuolimmaista kuvaa, jossa A ja D painavat yhteensä yhtä paljon kuin B, C ja E 
yhteensä. Jos pallot A ja D painavat yhteensä 30g + 50g = 80g, on muiden pallojen painettava 
yhteensä 50g + 50g + 80g = 180g, joten vähintään toisen palloista A ja D on oltava painavampi. 
Jos A ja D painavat yhteensä 30g + 80g = 110g, painavat loput pallot yhteensä 50g + 50g +
50g = 150g, mikä sekään ei käy. On siis oltava, että A ja D painavat yhteensä 50g + 80g = 130g 
ja B, C ja E painavat yhteensä 30g + 50g + 50g = 130g. 
 
Jompikumpi palloista A ja D painaa siten 80g. Jos se olisi pallo A, keskimmäisessä kuvassa A ja C 
painaisivat vähimmillään 80g + 30g = 110g, mikä on mahdotonta, sillä tällöin E ja B painaisivat 
50g + 50g = 100g, mutta kuvan perusteella vaa’an oikean puolen olisi oltava kevyempi. On siis 
oltava niin, että pallo D painaa 80g ja pallo A painaa 50g. Koska palloista C, B ja E kaksi painaa 50g 
ja yksi pallo 30g, on keskimmäisen vaa’an perusteella oltava niin, että pallo C painaa 30g: muutoin 
C painaisi 50g eli A ja C yhteensä 50g + 50g = 100g ja E ja B yhteensä 30g + 50g = 80g, mikä on 
ristiriidassa kuvan kanssa.  
 
Näin ollen pallot painavat seuraavasti: A (50g), B (50g), C (30g), D (80g) ja E (50g).  
 
Oikeanpuoleisen vaa’an kuva pätee: 30 + 80 > 50 + 50 
 
Keskimmäisen vaa’an kuva pätee: 50 + 50 > 50 + 30 
 
Oikeanpuolimmaisen vaa’an kuva pätee: 50 + 80 = 50 + 30 + 50 
 
Näin ollen vaihtoehto C on oikein. 
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18. 
Hugo kirjoittaa luvut 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kuvassa näkyvien seitsemän ympyrän sisälle siten, että 
jokaisen kolmen vino- tai pystyrivin summa on sama. Mikä on kaikkien mahdollisten 
kysymysmerkillä merkittyyn ympyrään kirjoitettavien lukujen summa? 

 

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 18 
     

Ratkaisu: 
Kun jokin luvuista asetetaan keskelle, riittää tarkastella jäljelle jäävien lukujen asettamista 
pareittain (vastakkaisille puolille) siten, että kaikkien lukuparien summa on sama. Koska yhtään 
luvuista ei voida käytetä kahdesti ja kaikki käytetään, on suurimman jäljelle jäävän luvun oltava 
pienimmän jäljelle jäävän luvun pari, jäljelle jääneen suurimman oltava jäljelle jääneen pienimmän 
pari jne. 

Jos luku 3 on keskellä ja sen toisella puolella on suurin mahdollinen luku 9, on sitä vastapäisellä 
puolella oltava pienin mahdollinen jäljellä oleva luku eli 4. Näiden summa on 4 + 9 = 13. Koska 
jäljelle jääneistä suurimman (8) ja pienimmän (5) summa on myös 13 kuten on myös lukujen 6 ja 7 
summa, voidaan luku 3 valita keskelle. 

Jos luku 4 olisi keskellä, pienimmän ja suurimman luvun summa olisi 3 + 9 = 12, mikä ei toimi, 
sillä jäljelle jääneiden pienimmän ja suurimman luvun summa olisi 5 + 8 = 13, joka on erisuuri 
kuin luku 12. 

Jos luku 5 olisi keskellä, niin ikään se ei toimisi, sillä pienimmän ja suurimman luvun summa olisi 
3 + 9 = 12, jäljelle jääneiden pienimmän ja suurimman luvun summa 4 + 8 = 12, mutta jäljelle 
jääneiden lukujen summa 6 + 7 = 13.  

Luku 6 voidaan valita keskelle, sillä silloin edellä esitellyllä tavalla valittujen parien summat ovat 
3 + 9 = 12, 4 + 8 = 12 ja 5 + 7 = 12 eli kaikissa sama. 

Luku 7 ei käy, sillä 3 + 9 = 12 ja 4 + 8 = 12, mutta 5 + 6 = 11. 

Myöskään luku 8 ei käy, sillä 3 + 9 = 12, mutta 4 + 7 = 11. 
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Luku 9 käy, sillä 3 + 8 = 11, 4 + 7 = 11 ja 5 + 6 = 11. 

Sopivat luvut ovat siis 3, 6 ja 9 ja niiden summa 3 + 6 + 9 = 18 eli vaihtoehto E on oikein. 

Vaihtoehtoinen ajattelutapa: 

Kun yksi luvuista valitaan keskelle, muiden kuuden luvun on jakauduttava suurten ja pienten 
lukujen kolmikoihin, joista muodostuu tasaparit. Tässä tilanteessa tämä on mahdollista vain, kun 
kummankin kolmikon luvut ovat peräkkäisiä. Keskelle voidaan siis valita vain luku, jonka 
poistaminen jättää kaksi peräkkäistä kolmen pötköä: 

3 4 5 6 7 8 9 

3 4 5 6 7 8 9  

3 4 5 6 7 8 9  

Keskelle sopivat siis luvut 3, 6 ja 9  

 
19. 
Tarmo sahasi 8 cm leveän laudan 9 osaan. Yksi osista oli neliö ja loput suorakulmioita. Tämän 
jälkeen hän asetteli ne kuvan mukaisesti neliöksi. Kuinka pitkä lauta oli ennen sahaamista? 

 
 
(A) 150 cm (B) 168 cm  (C) 196 cm (D) 200 cm (E) 232 cm  

 

Ratkaisu: 
Tutkimalla laudanpätkien leveyksiä esimerkiksi vaakasuorassa, huomataan, että pidemmät 
laudanpätkät ovat neljä kertaa niin pitkiä kuin niiden leveys. Koska lauta on 8 cm leveää, on 
pidempien laudanpätkien pituus 4 ∙ 8 cm = 32 cm. Vastaavasti keskikokoiset laudat ovat kaksi 
kertaa niin pitkiä kuin niiden leveys eli 2 ∙ 8 cm = 16 cm pitkiä. Koska pidempiä laudanpätkiä on 
neljä, kuten on myös keskikokoisia laudanpätkiä, voidaan pätkien pituudet laskea yhteen: 

4 ∙ 32 cm + 4 ∙ 16 cm + 8 cm = 200 cm, joten vaihtoehto D on oikein. 
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20. 
Dominonappula koostuu kahdesta neliöstä, joissa molemmissa on 0-6 pistettä. Kuva esittää 
pöydällä olevia kahdeksaa dominonappulaa. Nämä 8 nappulaa voidaan asettaa toisessa kuvassa 
näkyvään 4 X 4 -ruudukkoon siten, että kaikilla pysty- ja vaakariveillä on yhtä monta pistettä. 
Puolet yhdestä nappulasta on piilossa toisen nappulan alla. Kuinka monta pistettä on piilossa?  
 

 

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

Ratkaisu: 
Koska kaikilla pysty- ja vaakariveillä olevien pisteiden määrän on oltava sama, voidaan tarkastella 
kaikkien pisteiden summaa. Kuvassa näkyvissä domino-nappuloissa näkyy yhteensä 3 + 1 + 2 +
2 + 6 + 0 + 5 + 1 + 1 + 4 + 2 + 1 + 3 + 2 + 4 = 37 pistettä. Jos jokaisella rivillä olisi 9 pistettä, 
olisi pisteitä yhteensä 36, joten rivillä täytyy olla enemmän kuin 9 pistettä. Seuraava luvulla 4 
jaollinen luku on 40, mikä tarkoittaisi sitä, että joka rivillä olisi 10 pistettä. Tällöin osittain 
peitetyssä nappulassa olisi piilossa olisi 40 − 37 = 3 pistettä. Suurempi kokonaissumma ei ole 
mahdollinen, sillä muuten piilossa olisi 3 + 4 = 7 pistettä, mikä on mahdotonta, sillä nappulan 
neliössä voi olla enintään 6 pistettä. Palat voidaan asetella esimerkiksi näin: 

 

 

 

 

 

 

Siispä vaihtoehto C on oikein. 
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       Kenguru 2018 Benjamin         
 (6. ja 7. luokka)  
 
 Ratkaisut 
 

21. 
14 henkilöä istuu pyöreän pöydän ääressä. Jokainen joko puhuu totta tai valehtelee. Kaikki 
sanovat: ”Molemmat vieressäni istuvat henkilöt valehtelevat”. Kuinka moni henkilöistä enintään 
valehtelee? 

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 14 
 
Ratkaisu: 
Kaikki henkilöt eivät voi valehdella, sillä muuten jokaisen molemmilla puolilla olisi valehtelijoita, 
mikä on ristiriidassa sen kanssa, että he itse valehtelevat. 
 
Voidaan numeroida henkilöt myötäpäivään. Oletetaan, että ensimmäinen henkilö puhuu totta, 
jolloin toinen henkilö valehtelee. Koska toinen henkilö valehtelee, eivät molemmat hänen 
vieressään istuvista henkilöistä valehtele, mutta koska ensimmäinen henkilö puhui totta, voi 
kolmas henkilö valehdella. Nyt neljännen henkilön täytyy puhua totta, sillä muuten molemmat 
kolmannen henkilön vieressä olijoista valehtelisivat, mikä ei pidä paikkaansa, sillä kolmas henkilö 
valehtelee. Koska neljäs henkilö puhuu totta, niin viidennen henkilön täytyy valehdella. Nyt 
viidennen henkilön tilanne on sama kuin toisen henkilön, joten kuudes henkilö voi valehdella. Näin 
huomataan, että kolmesta vierekkäisestä henkilöstä kaksi voi olla valehtelijoita, mutta joka 
kolmannen täytyy puhua totta. Koska henkilöiden lukumäärä ei ole jaollinen kolmella, niin sääntöä 
”totta puhuja, valehtelija, valehtelija” voidaan toistaa vain neljä kertaa jonka jälkeen totta puhujaa 
seuraa vain yksi valehtelija, jonka vieressä on totta puhuvaksi valittu ensimmäinen henkilö. Näin 
ollen valehtelijoita voi olla enintään 4 ∙ 2 + 1 = 8 + 1 = 9. Vaihtoehto C on siis oikein. 
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				sivu 15 / 15

       Kenguru 2018 Benjamin         	(6. ja 7. luokka)	



	Ratkaisut





NIMI _________________________________________	LUOKKA _________



Pisteet: ___________	Kenguruloikan pituus: ______

	

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. 

Oikeasta vastauksesta saat 3, 4 tai 5 pistettä. Jokaisessa tehtävässä on täsmälleen yksi oikea vastaus.

Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä ¼ tehtävän pistemäärästä, siis esimerkiksi 4 pisteen tehtävästä -1 piste. Tyhjästä ruudusta ei anneta miinuspisteitä.

Tavoitteita on kaksi: saada mahdollisimman paljon pisteitä tai mahdollisimman monta peräkkäistä oikeaa vastausta.

3 pistettä

		TEHTÄVÄ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		VASTAUS

		B

		C

		C

		A

		D

		D

		C






4 pistettä

		TEHTÄVÄ

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		VASTAUS

		C

		B

		E

		C

		A

		C

		C






5 pistettä

		TEHTÄVÄ

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21



		VASTAUS

		C

		C

		C

		E

		D

		C

		C









Kilpailu pidetään aikaisintaan 15.3.
Logon suunnitteli Veijo Nurminen.


3 pistettä



1.
Kuinka monen kengurun pitää hypätä puistosta toiseen, jotta molemmissa puistoissa olisi yhtä monta kengurua?



		(A) 

		(B)

		(C) 

		(D) 

		(E) 







Ratkaisu: 
Koska kenguruita on yhteensä 18, on molemmissa puistoissa oltava 9 kengurua. Koska vasemmanpuoleisessa puistossa on neljä kengurua, on sinne siirrettävä viisi kengurua lisää. Siis B on oikea vastaus.


2.
Seppo on 6-vuotias. Hänen siskonsa on vuoden häntä nuorempi ja hänen veljensä vuoden häntä vanhempi. Mikä on näiden kolmen sisaruksen yhteenlaskettu ikä?


		(A) 16 vuotta

		(B) 17 vuotta

		(C) 18 vuotta

		(D) 19 vuotta

		(E) 21 vuotta







Ratkaisu:
Sepon sisko on 5-vuotias ja hänen veljensä 7-vuotias, joten heidän ikävuosiensa summa on . Siis C on oikein.





3.
Pöydällä on kolme esinettä.


Mitä Viljo näkee, jos hän katsoo niitä ylhäältä?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 



		

		

		

		

		







Ratkaisu: 
Vaihtoehto C on oikein.

4.
Auli ampui kaksi nuolta kahdesti. Ensimmäisellä kerralla hän sai 12 pistettä ja toisella kerralla 14 pistettä. Kuinka monta pistettä hän sai kolmannella kerralla?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 







Ratkaisu:
Koska ensimmäisessä kuvassa kaksi nuolta osuvat molemmat keskimmäiseen renkaaseen, saa keskimmäisestä renkaasta  pistettä yhdellä nuolella. Koska toisessa kuvassa toinen nuolista on keskiympyrässä, saa keskiympyrästä pistettä. Siten molempien nuolten osuessa keskiympyrään saa pisteitä  pistettä. Niinpä vastaus A on oikein.

		5.
Timur suoritti kahden 2-numeroisen luvun vähennyslaskun. Sitten hän peitti kaksi numeroa kuvassa näkyvällä tavalla. Mikä on peitettyjen numeroiden summa?










		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D)  

		(E)  







Ratkaisu:

Koska ensimmäisessä luvussa ykkösiä on ja vastauksessa ykkösiä on , on peitetyn ykkösen oltava . Siispä vähennettävä luku on  Laskemalla summa  saadaan ensimmäinen luku, josta  vähennetään. Tarkistus: . Peitetyt luvut ovat siten  ja , joten niiden summa on , joten vaihtoehto D on oikein.



6.
Kuvassa on erään kuukauden kalenteri, jonka päälle on kaatunut mustetta. Mikä viikonpäivä on kuukauden 25. päivä?












		(A) Keskiviikko 

		(B) Torstai

		(C) Perjantai

		(D) Lauantai

		(E) Sunnuntai







Ratkaisu:
Koska torstai on kuun 2. päivä, niin lisäämällä luku seitsemän kerran tai useasti saadaan kuun muiden torstaiden päivämäärät 9., 16., 23. ja mahdollisesti 30. päivä. Koska siis 23. päivä on torstai, on kuukauden 25. päivä kaksi päivää tämän jälkeen eli lauantaina. Niinpä vaihtoehto D on oikein.

7.
Kuinka monta kertaa tavallista kuusisivuista noppaa tulee heittää, jotta jokin aiemmista tuloksista toistuu varmasti?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 8

		(E) 12







Ratkaisu: 
Jos noppaa heitetään kuusi kertaa, voi jokainen tuloksista olla eri, jolloin on saatu kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja . Tässä tapauksessa seitsemännellä heitolla saadaan viimeistään jokin tuloksista toistamiseen. Siispä vastaus C on oikein.



4 pistettä


8. 
Kuvassa on kolme neliötä. Pienimmän neliön sivun pituus on . Kuinka pitkä on suurimman neliön sivu?



		(A) 8 cm

		(B) 10 cm

		(C) 12 cm

		(D) 14 cm

		(E) 16 cm







Ratkaisu:

Koska pienimmän neliön sivun pituus on  ja keskimmäisen neliön sivun pituus kuvan perusteella  pidempi, on keskimmäisen neliön sivun pituus . Kuvan mukaan suurimman neliön sivun pituus on  lyhyempi kuin pienimmän ja keskimmäisen neliön sivujen summa eli . Siis vaihtoehto C on oikein.















9. 
Risteyksessä on yhdeksän autoa, jotka ajavat risteyksen läpi nuolen osoittamaan suuntaan. 



Mikä kuvista näyttää autojen paikat risteyksen ohittamisen jälkeen?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E)







Ratkaisu:
Voidaan ajatella risteyksen kadut ilmansuuntien mukaisesti pohjoiseksi, eteläksi, idäksi ja länneksi. Pohjoisella kadulla on käännöksen jälkeen vain yksi auto, sillä ainoastaan yksi idästä tuleva auto kääntyy sinne, joten vaihtoehto A ei voi olla oikein. Koska lännestä tulevista autoista kaksi jatkaa suoraan itään ja yksi auto etelästä kääntyy oikealle eli itään samoin kuin yksi auto pohjoisesta tulevista autoista, on käännöksen jälkeen idän puolella oltava neljä autoa. Vaihtoehdoista B-E vain vaihtoehto B käy. Myös lännen puolella risteystä olevien autojen määrä on oikea eli yksi sillä vain jälkimmäinen etelästä tulevista autoista kääntyy sinne. Edelleen yksi pohjoisesta tulevista autoista jatkaa etelään, yksi idästä tulevista kääntyy etelään ja yksi lännestä tulevista autoista kääntyy etelään, on etelän puolella oltava käännöksen jälkeen kolme autoa. Siis vaihtoehto B on oikein.












10.
Missä seuraavista kuvioista mustan alueen pinta-ala on suurin?







		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) Alat ovat yhtä suuria.



		

		

		

		

		





Ratkaisu:
Kuvan A musta neliö jakautuu sen lävistäjien avulla neljään yhtä suureen kolmioon. 





Kaikkien kuvioiden A-D mustat kuviot voidaan koostaa näistä kolmioista, joten vaihtoehto E on oikein.





11.
Julius lähettää valokuvan 5 kaverilleen maanantaina. Tämän jälkeen usean päivän ajan jokainen kuvan saanut lähettää seuraavana päivänä kuvan kahdelle sellaiselle kaverille, jotka eivät kuvaa ole vielä nähneet. Minä päivänä kuvan nähneiden henkilöiden määrä ylittää 100 henkilöä?

		

(A) Keskiviikkona

		

(B) Torstaina

		

(C) Perjantaina

		

		

(D) Lauantaina

		

(E) Sunnuntaina







Ratkaisu:
Maanantaina kuvan on nähnyt  henkilöä. Tiistaina Juliuksen 5 kaveria jakavat kuvan yhteensä 10 henkilölle, joten sen on nähnyt yhteensä  henkilöä. Keskiviikkona nämä 10 henkilöä jakavat kuvan yhteensä 20 henkilölle, jolloin kuvan on nähnyt yhteensä  henkilöä. Torstaina nämä 20 henkilö jakavat kuvan yhteensä 40 henkilölle, joten kuvan näkee torstaina  henkilöä. Perjantaina nämä 40 henkilöä jakavat kuvan yhteensä 80 henkilölle, joten kuvan on nähnyt perjantain päätteeksi yhteensä henkilöä. Siispä vaihtoehto C on oikein.

12.
Alina laski yhteenlaskun, jossa , ,  ja  vastaavat jotain numeroita. Mitä numeroa vastaa ?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 



		

		

		

		

		





Ratkaisu:
Koska  ja  ovat kolminumeroisia, niiden summa on alla . Siis . Tästä seuraa, että . Jotta vastaus olisi , täytyy olla .











13.
Kenguru on piilossa yhdessä kolmesta huoneesta. 
Huoneen 1 ovessa lukee ”Kenguru on täällä”. 
Huoneen 2 ovessa lukee ”Kenguru ei ole täällä”. 
Huoneen 3 ovessa lukee ””. 
Vain yhdessä ovessa lukeva teksti on totta. Missä huoneessa kenguru on? 

		(A) Huoneessa 1.

		(B) Huoneessa 2.

		(C) Huoneessa 3.

		(D) Se voi olla missä  tahansa huoneessa.

		(E) Joko huoneessa 1 tai huoneessa 2.





Ratkaisu:
Huoneen 3 oven teksti ei ole totta, sillä  ja . Jos huoneen 1 oven teksti olisi totta, tarkoittaisi se sitä, että kenguru olisi huoneessa 1 eli myös huoneen 2 oven teksti olisi totta, mikä on mahdotonta, sillä vain yhden oven teksti on totta. Siispä huoneen 2 oven tekstin on oltava totta eli kenguru on joko huoneessa 1 tai 3. Jos kenguru olisi huoneessa 1, se tarkoittaisi sitä, että huoneen 1 oven teksti olisi totta, mikä on mahdotonta, koska vain yksi teksteistä on totta. Näin ollen kenguru on huoneessa 3 eli vaihtoehto C on oikein.



14.
Kati kirjoittaa luvun kolmiomaisen taulukon jokaiseen pikkukolmioon. Pikkukolmioita kutsutaan naapureiksi, jos niillä on yhteinen sivu. Kahden naapurin lukujen summan on oltava kaikkialla taulukossa sama. Kati on kirjoittanut taulukkoon jo kaksi lukua. Mikä on kaikkien taulukossa olevien lukujen summa, kun taulukko on valmis?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) mahdotonta määrittää













Ratkaisu:
Merkitään kirjaimella  valmiiksi kirjoitetun luvun  viereistä lukua.

 

Luvun  ja sen yläpuolella olevan luvun summan on myös oltava , joten luvun  yläpuolelle on kirjoitettava luku  



Tämän vieressä on luku , joten on oltava , joten  Näin ollen luvun  vieressä, yläpuolella ja alapuolella on oltava luku  ja päinvastoin. Saadaan siis taulukko:



Näiden lukujen summa , joten vaihtoehto C on oikein.

5 pistettä

15.
Fridalla ja Ainolla on kummallakin lista luvuista . Kumpikin valitsee omasta listastaan kolme eri lukua. Fridan valitsemien lukujen summa on  ja Ainon valitsemien lukujen summa on  Kuinka monta samaa lukua Frida ja Aino valitsevat?

		(A) ei yhtään 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) mahdoton selvittää 







Ratkaisu:
Kolme lukua voidaan valita kahdella tavalla, jotta summa on : 

ja  sekä  ja . 

Muita vaihtoehtoja ei ole, sillä jos pienin luku , on toiseksi pienimmän luvun oltava enintään jos kaksi pienintä lukua olisivat  ja , olisi kolmannen luvun oltava vähintään  ja summa olisi , mikä on liian suuri. Jos taas pienin luku olisi , summa kasvaisi liian suureksi.

Kolme lukua, jotka muodostavat luvun 7, voidaan valita vastaavalla perustelulla vain yhdellä tapaa: 

ja . 

Ensimmäisessä Fridan vaihtoehdoista luvut  ja  ovat Ainon kanssa yhteisiä ja toisessa vaihtoehdossa yhteisiä ovat luvut  ja . Molemmissa mahdollisuuksissa yhteisiä lukuja on kaksi, joten vaihtoehto C on oikein.

16.
Viivin ja hänen isänsä yhteenlaskettu ikä on 36 vuotta. Hänen isänsä ja isoäitinsä yhteenlaskettu ikä on 81 vuotta. Kuinka vanha Viivin isoäiti oli, kun Viivi syntyi? 

		(A) 28 vuotta

		(B) 38 vuotta

		(C) 45 vuotta 

		(D) 53 vuotta 

		(E) 56 vuotta 







Ratkaisu:

Koska Viivin ja hänen isänsä iän summa on 36 vuotta ja isän ja isoäidin ikien summa on 81 vuotta, voidaan suorittaa näiden vähennyslasku . Tämä on Isoäidin ja Viivin iän erotus, sillä ensimmäisestä summasta vähennettiin paitsi isän ikä, myös Viivin ikä:

Isoäiti + isä – isä – Viivi = 81 – 36 = 45.

Näin ollen Viivin isoäiti oli 45-vuotias Viivin syntyessä ja vaihtoehto C on oikein.











17.
Kuvan viisi palloa A, B, C, D ja E painavat, ,,  ja . Mikä palloista painaa ?



		(A) A

		(B) B

		(C) C

		(D) D

		(E) E







Ratkaisu:
Tutkitaan oikeanpuolimmaista kuvaa, jossa A ja D painavat yhteensä yhtä paljon kuin B, C ja E yhteensä. Jos pallot A ja D painavat yhteensä , on muiden pallojen painettava yhteensä , joten vähintään toisen palloista A ja D on oltava painavampi. Jos A ja D painavat yhteensä , painavat loput pallot yhteensä , mikä sekään ei käy. On siis oltava, että A ja D painavat yhteensä  ja B, C ja E painavat yhteensä 



Jompikumpi palloista A ja D painaa siten  Jos se olisi pallo A, keskimmäisessä kuvassa A ja C painaisivat vähimmillään  mikä on mahdotonta, sillä tällöin E ja B painaisivat , mutta kuvan perusteella vaa’an oikean puolen olisi oltava kevyempi. On siis oltava niin, että pallo D painaa  ja pallo A painaa  Koska palloista C, B ja E kaksi painaa  ja yksi pallo , on keskimmäisen vaa’an perusteella oltava niin, että pallo C painaa : muutoin C painaisi  eli A ja C yhteensä ja E ja B yhteensä , mikä on ristiriidassa kuvan kanssa. 


Näin ollen pallot painavat seuraavasti: A (), B (), C (), D () ja E (). 

Oikeanpuoleisen vaa’an kuva pätee: 



Keskimmäisen vaa’an kuva pätee: 



Oikeanpuolimmaisen vaa’an kuva pätee: 



Näin ollen vaihtoehto C on oikein.







18.
Hugo kirjoittaa luvut  ja  kuvassa näkyvien seitsemän ympyrän sisälle siten, että jokaisen kolmen vino- tai pystyrivin summa on sama. Mikä on kaikkien mahdollisten kysymysmerkillä merkittyyn ympyrään kirjoitettavien lukujen summa?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E)



		

		

		

		

		





Ratkaisu:
Kun jokin luvuista asetetaan keskelle, riittää tarkastella jäljelle jäävien lukujen asettamista pareittain (vastakkaisille puolille) siten, että kaikkien lukuparien summa on sama. Koska yhtään luvuista ei voida käytetä kahdesti ja kaikki käytetään, on suurimman jäljelle jäävän luvun oltava pienimmän jäljelle jäävän luvun pari, jäljelle jääneen suurimman oltava jäljelle jääneen pienimmän pari jne.

Jos luku on keskellä ja sen toisella puolella on suurin mahdollinen luku , on sitä vastapäisellä puolella oltava pienin mahdollinen jäljellä oleva luku eli . Näiden summa on . Koska jäljelle jääneistä suurimman () ja pienimmän () summa on myös  kuten on myös lukujen  ja  summa, voidaan luku  valita keskelle.

Jos luku 4 olisi keskellä, pienimmän ja suurimman luvun summa olisi , mikä ei toimi, sillä jäljelle jääneiden pienimmän ja suurimman luvun summa olisi , joka on erisuuri kuin luku .

Jos luku 5 olisi keskellä, niin ikään se ei toimisi, sillä pienimmän ja suurimman luvun summa olisi , jäljelle jääneiden pienimmän ja suurimman luvun summa , mutta jäljelle jääneiden lukujen summa . 

Lukuvoidaan valita keskelle, sillä silloin edellä esitellyllä tavalla valittujen parien summat ovat ,  ja  eli kaikissa sama.

Luku  ei käy, sillä  ja , mutta .

Myöskään luku ei käy, sillä , mutta .

Luku käy, sillä ,  ja .

Sopivat luvut ovat siis  ja  ja niiden summa  eli vaihtoehto E on oikein.

Vaihtoehtoinen ajattelutapa:

Kun yksi luvuista valitaan keskelle, muiden kuuden luvun on jakauduttava suurten ja pienten lukujen kolmikoihin, joista muodostuu tasaparit. Tässä tilanteessa tämä on mahdollista vain, kun kummankin kolmikon luvut ovat peräkkäisiä. Keskelle voidaan siis valita vain luku, jonka poistaminen jättää kaksi peräkkäistä kolmen pötköä:

3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 8 9 

3 4 5 6 7 8 9 

Keskelle sopivat siis luvut 3, 6 ja 9 



19.
Tarmo sahasi  leveän laudan 9 osaan. Yksi osista oli neliö ja loput suorakulmioita. Tämän jälkeen hän asetteli ne kuvan mukaisesti neliöksi. Kuinka pitkä lauta oli ennen sahaamista?

		







		(A) 150 cm

		(B) 168 cm 

		(C) 196 cm

		(D) 200 cm

		(E) 232 cm 







Ratkaisu:
Tutkimalla laudanpätkien leveyksiä esimerkiksi vaakasuorassa, huomataan, että pidemmät laudanpätkät ovat neljä kertaa niin pitkiä kuin niiden leveys. Koska lauta on  leveää, on pidempien laudanpätkien pituus . Vastaavasti keskikokoiset laudat ovat kaksi kertaa niin pitkiä kuin niiden leveys eli pitkiä. Koska pidempiä laudanpätkiä on neljä, kuten on myös keskikokoisia laudanpätkiä, voidaan pätkien pituudet laskea yhteen:

, joten vaihtoehto D on oikein.

20.
Dominonappula koostuu kahdesta neliöstä, joissa molemmissa on 0-6 pistettä. Kuva esittää pöydällä olevia kahdeksaa dominonappulaa. Nämä 8 nappulaa voidaan asettaa toisessa kuvassa näkyvään 4 X 4 -ruudukkoon siten, että kaikilla pysty- ja vaakariveillä on yhtä monta pistettä. Puolet yhdestä nappulasta on piilossa toisen nappulan alla. Kuinka monta pistettä on piilossa? 





		(A) 1

		(B) 2

		(C) 3

		(D) 4

		(E) 5







Ratkaisu:
Koska kaikilla pysty- ja vaakariveillä olevien pisteiden määrän on oltava sama, voidaan tarkastella kaikkien pisteiden summaa. Kuvassa näkyvissä domino-nappuloissa näkyy yhteensä  pistettä. Jos jokaisella rivillä olisi 9 pistettä, olisi pisteitä yhteensä , joten rivillä täytyy olla enemmän kuin  pistettä. Seuraava luvulla  jaollinen luku on , mikä tarkoittaisi sitä, että joka rivillä olisi pistettä. Tällöin osittain peitetyssä nappulassa olisi piilossa olisi pistettä. Suurempi kokonaissumma ei ole mahdollinen, sillä muuten piilossa olisi  pistettä, mikä on mahdotonta, sillä nappulan neliössä voi olla enintään pistettä. Palat voidaan asetella esimerkiksi näin:













Siispä vaihtoehto C on oikein.

21.
14 henkilöä istuu pyöreän pöydän ääressä. Jokainen joko puhuu totta tai valehtelee. Kaikki sanovat: ”Molemmat vieressäni istuvat henkilöt valehtelevat”. Kuinka moni henkilöistä enintään valehtelee?

		(A) 7

		(B) 8

		(C) 9

		(D) 10

		(E) 14







Ratkaisu:
Kaikki henkilöt eivät voi valehdella, sillä muuten jokaisen molemmilla puolilla olisi valehtelijoita, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että he itse valehtelevat.



Voidaan numeroida henkilöt myötäpäivään. Oletetaan, että ensimmäinen henkilö puhuu totta, jolloin toinen henkilö valehtelee. Koska toinen henkilö valehtelee, eivät molemmat hänen vieressään istuvista henkilöistä valehtele, mutta koska ensimmäinen henkilö puhui totta, voi kolmas henkilö valehdella. Nyt neljännen henkilön täytyy puhua totta, sillä muuten molemmat kolmannen henkilön vieressä olijoista valehtelisivat, mikä ei pidä paikkaansa, sillä kolmas henkilö valehtelee. Koska neljäs henkilö puhuu totta, niin viidennen henkilön täytyy valehdella. Nyt viidennen henkilön tilanne on sama kuin toisen henkilön, joten kuudes henkilö voi valehdella. Näin huomataan, että kolmesta vierekkäisestä henkilöstä kaksi voi olla valehtelijoita, mutta joka kolmannen täytyy puhua totta. Koska henkilöiden lukumäärä ei ole jaollinen kolmella, niin sääntöä ”totta puhuja, valehtelija, valehtelija” voidaan toistaa vain neljä kertaa jonka jälkeen totta puhujaa seuraa vain yksi valehtelija, jonka vieressä on totta puhuvaksi valittu ensimmäinen henkilö. Näin ollen valehtelijoita voi olla enintään . Vaihtoehto C on siis oikein.
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