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3 pistettä 

 
1. 
Kuvassa on kalenteri erään vuoden eräästä kuukaudesta. Valitettavasti sen päälle on pudonnut 
mustetta. Mikä viikonpäivä kuun 27. päivä oli? 

M T K T P L S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

 

(A) maanantai (B) keskiviikko  (C) torstai (D) lauantai (E) sunnuntai  
 
Ratkaisu: 
Kuun 27. päivä on sama viikonpäivä kuin 20. päivä, 13. päivä ja 6. päivä. Kyseessä oli siis 
maanantai. 

M T K T P L S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

 
 
2. 
Millä lausekkeista on suurin arvo? 

(A) 2 − 0 ⋅ 1 + 8 (B) 2 + 0 ⋅ 1 ⋅ 8 (C) 2 ⋅ 0 + 1 ⋅ 8 (D) 2 ⋅ (0 + 1 + 8)  (E) 2 ⋅ 0 + 1 + 8 
 
Ratkaisu: 
Varminta on laskea kaikki: 
(A) 2 − 0 ⋅ 1 + 8 = 10 
(B) 2 + 0 ⋅ 1 ⋅ 8 = 2 
(C) 2 ⋅ 0 + 1 ⋅ 8 = 8 
(D) 2 ⋅ (0 + 1 + 8) = 18, suurin 
(E) 2 ⋅ 0 + 1 + 8 = 9 
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3. 
Pieni kenguru pinosi lelunsa kiekot kuvan mukaisesti. Kuinka moni kiekoista näkyy ylhäältä päin 
katsottaessa? 

 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 
 
Ratkaisu: 
Leveät kiekot peittävät allansa olevat kapeammat näkyvistä, joten kiekkoja näkyy kolme. 

 

4. 
Kuvassa on Marien talon pohjapiirros. Marie tulee sisään kuistin ovesta ja kävelee jokaisen oven 
läpi kerran. Mihin huoneeseen hän päätyy? 

 

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

Kuisti 

1 2 3 

4 5 
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Ratkaisu: 
Huone 2 on ainoa, jossa on pariton määrä ovia, joten Marien on pakko päätyä sinne. Mahdollisia 
reittejä on kaksi: 

 

5. 
Thorilla on vasara ja seitsemän kiveä. Joka kerta kun Thor lyö kiveä vasaralla, kivi hajoaa viideksi 
pienemmäksi kiveksi. Kuinka monta kiveä Thorilla voisi olla lopuksi? 

(A) 17 (B) 20 (C) 21 (D) 23 (E) 25 
 
Ratkaisu: 
Joka lyöntikerralla kivien määrä kasvaa neljällä.  
Suoraan kokeilemalla saadaan kivien määräksi 7, 11, 15, 19, 23, 27, … , joten oikea vastaus on 23. 

Yleisemmin tällaisessa prosessissa kivien yhteismäärä on 7 + 4 + 4 + … eli  
3 + 4 + 4 + 4 + … = 3 + 4𝑛𝑛. Annetuista vaihtoehdoista tätä muotoa on vain 23 = 3 + 4 ⋅ 5. 
 
6. 
Kuvan kappale koostuu kymmenestä toisiinsa liimatusta palikasta. Kappale upotetaan kokonaan 
maalipurkkiin ja nostetaan sitten ylös. Kuinka monella kuutiolla on maalia täsmälleen neljällä 
tahkollaan? 

 

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 
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Ratkaisu: 
Maalia on neljällä tahkolla niissä kuutioissa, jotka ovat yhteydessä tasan kahteen muuhun. Näitä 
ovat kaikki muut paitsi pötkön ensimmäinen ja viimeinen kuutio, eli yhteensä 8 kuutiota. 
 
7. 
Kalle leikkasi narun kolmeen yhtä pitkään osaan ja teki niihin samanlaisia solmuja. Mikä alla 
olevista kuvista voisi esittää Kallen naruja? 

(A)     (B)     (C)   

(D)     (E)   

Ratkaisu: 
Koska narut olivat alussa yhtä pitkiä, narun pitää olla sitä lyhyempi, mitä enemmän siinä on 
solmuja. Oikea vastaus on siis B. 

8. 
Perheessäni joka lapsella on vähintään kaksi veljeä ja vähintään yksi sisar. Kuinka monta lasta 
perheessäni vähintään on? 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 
 

Ratkaisu: 
Koska jokaisella on veljiä ja siskoja, perheessä on sekä tyttöjä että poikia. Myös pojilla on 
vähintään kaksi veljeä, joten poikia on vähintään kolme. Lisäksi tytöilläkin on vähintään yksi sisko, 
joten tyttöjä on vähintään kaksi. Lapsia on siis yhteensä vähintään viisi. 
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9. 
Kolmesta samankokoisen säännöllisestä kuusikulmiosta 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 ja 𝐶𝐶 on varjostettu alueet, joiden 
pinta-alat ovat 𝑋𝑋, 𝑌𝑌 ja 𝑍𝑍. Mikä seuraavista väitteistä on tosi? 

 

(A) 𝑋𝑋 = 𝑌𝑌 = 𝑍𝑍 (B) 𝑌𝑌 = 𝑍𝑍 ≠ 𝑋𝑋 (C) 𝑍𝑍 = 𝑋𝑋 ≠ 𝑌𝑌 (D) 𝑋𝑋 = 𝑌𝑌 ≠ 𝑍𝑍  (E) 𝑋𝑋,𝑌𝑌 ja 𝑍𝑍 ovat 
erisuuret 

Ratkaisu: 
Tunnetusti kuusikulmion vastakkaiset kärjet yhdistävät lävistäjät jakavat kuusikulmion kuuteen 

tasasivuiseen kolmioon. (Sillä keskipisteen täyskulma jakautuu kulmiin, jonka suuruus on 360°
6

=

60° ja säännöllisen kuusikulmion kulmien suuruus on (6−2)⋅180°
6

= 120°, jonka puolikas 60° on 

kolmion kulma. Kolmioiden kaikki kulmat ovat siis 60°.) 

 

Kuusikulmion B alasta on siis väritetty puolet. Näin on myös kuusikulmioiden A ja C kohdalla, kuten 
apukuviosta nähdään: jokainen kuudesta kolmiosta jakautuu tummaan ja vaaleaan puolikkaaseen. 
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10. 
Neljän pallon painot ovat 10 kg, 20 kg, 30 kg ja 40 kg. Minkä pallon paino on 30 kg? 

 

(A) A (B) B (C) C (D) D (E) A tai B 
 
Ratkaisu: 
Oikeanpuoleisesta vaa’asta nähdään, että pallo C on yhtä painava kuin pallot B ja D yhteensä. 
Siispä C:n paino on 30 kg tai 40 kg. Vasemmanpuoleisesta vaa’asta selviää, että C + D < A + B, mikä 
on mahdotonta, jos C:n paino on 40 kg. Siis pallon C paino on 30 kg. (Ja kyllä, paino viittaa 
tarkalleen ottaen painovoimaan eikä massaan. Tässä käytettiin epätarkasti kansankielistä 
ilmaisua.) 

 
4 pistettä 

 
11. 
Seuraavat kaksi virkettä ovat tosia: Jotkin avaruusolennot ovat vihreitä, muut ovat violetteja. 
Vihreitä avaruusolioita asuu vain Marsissa. Tällöin on varmaa, että 

(A) Kaikki avaruusolennot asuvat Marsissa. 
(B) Marsissa asuu vain vihreitä avaruusolentoja. 
(C) Joitakin violetteja avaruusolentoja asuu Venuksella. 
(D) Kaikki violetit avaruusolennot asuvat Venuksella. 
(E) Yksikään vihreä avaruusolento ei asu Venuksella. 

Ratkaisu: 
Jos vihreitä avaruusolioita asuu vain Marsissa, niitä ei asu Venuksella. Vaihtoehto E on siis oikein. 
Lauseet A – D eivät välttämättä ole totta: voihan esimerkiksi olla, että yksi violetti avaruusolento 
asuu Marsissa ja toinen Merkuriuksella. 

  



    sivu 7 / 21 

                                Kenguru 2018 Student  
                     ratkaisut  
 
 
 
12. 
Kahden kuution tilavuudet ovat 𝑉𝑉 ja 𝑊𝑊. Kuutiot ovat osittain sisäkkäin. Tilavuudesta 𝑉𝑉 on 90% 
kuutioiden yhteisen osan ulkopuolella. Tilavuudesta 𝑊𝑊 on 85 % yhteisen osan ulkopuolella. Mikä 
seuraavista on totta? 

 

(A) 𝑉𝑉 = 2
3
𝑊𝑊 (B) 𝑉𝑉 = 3

2
𝑊𝑊 (C) 𝑉𝑉 = 85

90
 𝑊𝑊 (D) 𝑉𝑉 = 90

85
𝑊𝑊 (E) 𝑉𝑉 = 𝑊𝑊 

 
Ratkaisu: 
Kuutioiden yhteinen osa on 10 % tilavuudesta 𝑉𝑉 ja 15 % tilavuudesta 𝑊𝑊.  
Pätee  
0,10 𝑉𝑉 = 0,15 𝑊𝑊  || ⋅ 100 ∶ 5 
2𝑉𝑉 =  3𝑊𝑊   || : 2 

𝑉𝑉 = 3
2
𝑊𝑊  

13. 
Neljä identtistä neljäkästä ja kaksi neliötä muodostavat säännöllisen kahdeksankulmion. Kuinka 
suuri neljäkkäiden suurempi kulma on? 

 

(A) 135° (B) 140° (C) 144° (D) 145° (E) 150° 
 
Ratkaisu: 
Kaksi kysyttyä kulmaa muodostaa suoran kulman kanssa täyskulman 360°. Kysytyn kulman 

suuruus on siis 360°−90°
2

= 135°. 
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Toinen tapa ongelman ratkaisemiseksi on laskea säännöllisen kahdeksankulmion kulman suuruus. 

Se on (8−2)⋅180°
8

= 135°. 
 
 

14. 
Maljakkoon laskettiin vettä hanasta vakionopeudella. Kuvaajassa on esitetty veden korkeus ℎ  
ajan 𝑡𝑡 funktiona. Mitä maljakkoa käytettiin? 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 
 
Ratkaisu: 
Korkeuskäyrän jyrkkyys vähenee jatkuvasti, joten vedenpinnan nousu hidastuu. Astian täytyy siis 
levetä jatkuvasti. Tällaisia ovat D sekä astioiden C ja E pohjat. C ja E eivät ole mahdollisia, sillä 
niissä alun kasvu ei voisi olla hyvin nopeaa käyrän mukaisesti. Oikea vastaus on siis D. 
 
[Astian D tapauksessa pätee  ℎ(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎√𝑡𝑡3 , sillä astian D täyttyessä vesi muodostaa keskenään 
yhdenmuotoisia, tilavuudeltaan tasaisesti kasvavia kartioita. Yhdenmuotoisten kappaleiden 
tilavuudet ovat verrannollisia vastinosien 3. potensseihin, joten korkeudet ovat verrannollisia 
tilavuuksien kuutiojuuriin.] 
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15. 
Kahden suorakulmion kärjet ovat suoralla kuvan mukaisesti. 
Suorakulmioiden sivut muodostavat 40° ja 30° asteen kulmat suoran 
kanssa. Kuinka suuri on kulma 𝜃𝜃?  

 
 
 
 
 
 
 

(A) 105° (B) 120°  (C) 130° (D) 135° (E) jokin muu 
 
Ratkaisu: 
Suorakulmioiden ja suoran rajoittamassa kolmiossa on 50° ja 60° asteen kulmat. Kolmas kulma on 
siis 180° − 50° − 60° = 70°, samoin sen ristikulma. Suorakulmioiden yhteisen osan 
muodostamassa nelikulmiossa on kaksi suoraa kulmaa, joten viimeinen kulma on 180° − 70° =
110°. Kysytty kulma on 110° kulman ristikulma, joten sen suuruus on 110°.  
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16. 
Kadulla on kaksi kerrostaloa 250 metrin päässä toisistaan. Matalammassa talossa asuu 100 ihmistä 
ja korkeammassa 150 ihmistä. Kaikki käyttävät aamulla bussia. Mihin bussipysäkki tulisi sijoittaa, 
jotta asukkaiden yhteenlaskettu kävelymatka bussipysäkille olisi mahdollisimman pieni? 
 
(A) Matalamman talon eteen. 
(B) 100 metrin päähän matalammasta talosta. 
(C) 100 metrin päähän korkeammasta talosta. 
(D) Korkeamman talon eteen. 
(E) Minne tahansa kerrostalojen välille. 

Ratkaisu: 
Aina kun bussipysäkkiä siirretään kohti korkeampaa taloa, 100 ihmisellä kävelymatka pitenee, 
mutta 150 ihmisellä lyhenee. Yhteenlaskettu kävelymatka on siis pienin, kun pysäkki on 
mahdollisimman lähellä korkeaa taloa.  

17. 
Suorakulmaisen laatikon tahkojen pinta-alat ovat 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 ja 𝐶𝐶 kuvan mukaisesti. Mikä on laatikon 
tilavuus? 

 

(A) 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 (B) √𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 (C) √𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐴𝐴 (D) √𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶3  (E) 2(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶) 
 
Ratkaisu: 
Olkoot särmien pituudet 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ja 𝑐𝑐, jolloin 𝐴𝐴 = 𝑏𝑏𝑐𝑐, 𝐵𝐵 = 𝑎𝑎𝑐𝑐 ja 𝐶𝐶 = 𝑎𝑎𝑏𝑏. 
Nyt alojen 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 ja 𝐶𝐶 tulo on 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 = 𝑐𝑐𝑏𝑏 ⋅ 𝑎𝑎𝑐𝑐 ⋅ 𝑎𝑎𝑏𝑏 = 𝑎𝑎2𝑏𝑏2𝑐𝑐2 = (𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐)2 = 𝑉𝑉2. 
Tilavuus on siis 𝑉𝑉 = √𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶. 
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Huomattakoon, että vaihtoehtojen (A), (D) ja (E) dimensio on väärä: joko pituus6 tai pituus2. 
Myöskään vaihtoehto (B) ei ole oikein, sillä esimerkiksi tapauksessa 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 = 1 saadaan 

√𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐴𝐴 = √3, vaikka tilavuuden pitäisi olla 1. 

18. 
Kello on ripustettu roikkumaan minuuttiviisaristaan, joten kello pyörii käydessään tavalliseen 
tapaan. Harri tuijottaa kelloa intensiivisesti 24 tunnin ajan. Kuinka monta kierrosta hän näkee 
tuntiviisarin tekevän? 

 

(A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 25 (E) 26 
 
Ratkaisu: 
Koska minuuttiviisari on paikoillaan, kellotaulu pyörii 24 tunnissa 24 kierrosta vastapäivään. 
Samassa ajassa tuntiviisari tekee kaksi kierrosta myötäpäivään kellotaulun suhteen, eli 
vastakkaiseen suuntaan. Harri näkee tuntiviisarin tekevän siis 24 – 2 = 22 kierrosta. 

Vastaus on sama kuin kysymykseen ”Kuinka monta kertaa minuuttiviisari saavuttaa tuntiviisarin 24 
tunnissa?”. 
 
19. 

�√17 − 5� + �√17 + 5� = 

(A) 10 (B) 2√17 (C) √34 − 10 (D) 10 − √34 (E) 0 
 
Ratkaisu: 
Koska 5 > √17, on √17 − 5 < 0 ja pätee siis �√17 − 5� = 5 − √17. Voidaan sieventää: 

�√17 − 5� + �√17 + 5� = 5 − √17 + 5 + √17 = 5 + 5 = 10. 
 

Tehtävän voi tulkita myös geometrisesti lukujen √17 ja 5 etäisyyden ja lukujen √17 ja −5 
etäisyyden summaksi. 



    sivu 12 / 21 

                                Kenguru 2018 Student  
                     ratkaisut  
 
 
 

 
 
 
 
20. 
Kolmion kärkipisteet ovat 𝐴𝐴(𝑝𝑝, 𝑞𝑞), 𝐵𝐵(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) ja 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑢𝑢) kuvan mukaisesti. Kolmion sivujen keskipisteet 
ovat 𝑀𝑀(−2, 1), 𝑁𝑁(2,−1) ja 𝑃𝑃(3, 2). Kuinka suuri on summa 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 + 𝑟𝑟 + 𝑠𝑠 + 𝑡𝑡 + 𝑢𝑢 ? 
 

 

 

(A) 2 (B) 5
2
 (C) 3 (D) 5 (E) ei mikään 

edellisistä 
Ratkaisu: 
Jana keskipisteen koordinaatit saadaan janan päätepisteiden koordinaattien keskiarvona, 
esimerkiksi pisteelle M pätee −2 = 𝑝𝑝+𝑟𝑟

2
 , 1 = 𝑞𝑞+𝑠𝑠

2
 . Kun kaikkien keskipisteiden koordinaatit 

lasketaan yhteen, saadaan kysytty summa 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 + 𝑟𝑟 + 𝑠𝑠 + 𝑡𝑡 + 𝑢𝑢 : 

−2 + 1 + 2 + (−1) + 3 + 2 =
𝑝𝑝 + 𝑟𝑟

2
+
𝑞𝑞 + 𝑠𝑠

2
+
𝑟𝑟 + 𝑡𝑡

2
+
𝑠𝑠 + 𝑢𝑢

2
+
𝑡𝑡 + 𝑝𝑝

2
+
𝑢𝑢 + 𝑞𝑞

2
=
𝑝𝑝
2

+
𝑟𝑟
2

+
𝑞𝑞
2

+
𝑠𝑠
2

+
𝑟𝑟
2

+
𝑡𝑡
2

+
𝑠𝑠
2

+
𝑢𝑢
2

+
𝑡𝑡
2

+
𝑝𝑝
2

+
𝑢𝑢
2

+
𝑞𝑞
2

= 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 + 𝑟𝑟 + 𝑠𝑠 + 𝑡𝑡 + 𝑢𝑢. 
 
Summa on siis −2 + 1 + 2 + (−1) + 3 + 2 = 5. 
 
 
  

𝐴𝐴(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) 

𝐵𝐵(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑢𝑢) 

𝑃𝑃(3, 2) 𝑀𝑀(−2, 1) 

𝑁𝑁(2,−1) 
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5 pistettä 
 

21. 
Jalkapallo-ottelusta Real Madrid - Manchester United tehtiin viisi ennustusta: 

1. Peli ei pääty tasan. 
2. Real Madrid tekee maalin. 
3. Real Madrid voittaa. 
4. Real Madrid ei häviä. 
5. Pelissä tehdään tasan kolme maalia. 

Pelin päätyttyä kävi ilmi, että kolme ennustusta oli oikeassa ja kaksi väärässä. Miten ottelu 
päättyi? 

(A) 3 - 0 (B) 2 - 1  (C) 0 - 3 (D) 1 - 2 (E) Kuvattu 
tilanne on 
mahdoton. 

Ratkaisu: 
Jos ennustus 3 on oikein, myös ennustukset 1, 2 ja 4 ovat. Koska oikeita ennustuksia oli vain kolme 
kappaletta, ennustuksen 3 täytyy siis olla väärin. 

Jos myös ennustus 1 olisi väärin, peli päättyisi tasan, jolloin myös ennustus 5 olisi väärin. Vääriä 
ennustuksia olisi siis liikaa, joten ennustuksen 1 täytyy olla oikein. Tästä seuraa, että koska Real 
Madrid ei voita, se häviää. Ennustus 4 on siis vääriin. 

Koska ennustukset 3 ja 4 ovat väärin, loput ovat oikein. Ainoa vaihtoehto on, että Real Madrid 
hävisi 1 - 2. 

22. 
Kuvan särmiö koostuu kahdesta kolmiosta ja kolmesta neliöstä. Särmiön kuusi 
kärkeä numeroidaan luvuilla 1-6 siten, että joka neliön kärkien summa on 
sama. Luvut 1 ja 5 on jo sijoitettu kuvan mukaisesti. Mikä luku kuuluu kärjelle 
𝑥𝑥? 

 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) Tilanne on 
mahdoton. 

Ratkaisu: 
Luvut 1 – 6 lasketaan kukin mukaan kahden eri neliön summaan, ja neliöitä on yhteensä kolme, 
joten yhden neliön summan tulee olla 2 ⋅ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6): 3 = 14.  
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Tapa 1 
Luvut 5 ja 1 sisältävästä neliöstä puuttuu siis vielä 14 – 1 – 5 = 8.  

Kahdesta luvusta väliltä 1 – 6 saadaan summaksi 8 näillä tavoilla: 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4. Koska kutakin 
lukua käytettään vain kerran, ainoa vaihtoehto on 2 + 6. Luku 𝑥𝑥 on siis 2 tai 6. 
 

 

 
Toisessa luvut 5 ja 𝑥𝑥 sisältävässä neliössä summan pitää myös olla 14, joten kolmen luvun summan 
pitää olla 14 – 5 = 9. Koska 1 on käytetty muualla, vaihtoehtoja on vain yksi: 9 = 2 + 3 + 4. Luvun 2 
täytyy siis olla tässäkin neliössä. 

Koska lukua 2 tarvitaan kummassakin luvut 5 ja 𝑥𝑥 sisältävässä neliössä, täytyy olla 𝑥𝑥 = 2. 

Kokonaan täytettynä kuvio näyttää tältä. 

 

 
Tapa 2 
Nimetään puuttuvat kärjet kirjaimilla a, b, x ja y: 
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Saadaan: 

1 + x + y + 5 = 1 + y + a + b = a + b + x + 5 

Ensimmäisestä yhtäsuuruudesta saadaan a + b = x + 5. Sijoitetaan tämä toiseen yhtäsuuruuteen: 

1 + y + x + 5 = x + 5 + x + 5, josta y = x + 4. 

Summa on tällöin 1 + x + x + 4 + 5 = 2x + 10.  

Edellä todettiin, että summa on 14, joten yhtälöstä 2x + 10 = 14 voidaan ratkaista x = 2. 

23. 
Millä näistä viidestä luvusta luku 182018 + 182017 ei ole jaollinen? 

(A) 8 (B) 18 (C) 28 (D) 38 (E) 48 
 
Ratkaisu: 
Jaetaan tekijöihin: 182018 + 182017 = 182017(18 + 1) = 182017 ⋅ 19 = (2 ⋅ 3 ⋅ 3)2017 ⋅ 19. 
Luvun ainoat alkutekijät ovat siis 2, 3 ja 19, joten se ei ole jaollinen muita alkulukuja sisältävillä 
luvuilla. Tutkitaan alkutekijät: 
8 = 23 , 
18 = 2 ⋅ 32 ,  
28 = 22 ⋅ 7, ei mahdollinen 
38 = 2 ⋅ 19 , 
48 = 24 ⋅ 3. 

Oikea vastaus on siis C. Koska luvulla 182018 + 182017 on paljon tekijöitä 2 ja 3, se on jaollinen 
kohtien A, B, D ja E luvuilla. 

24. 
Kuution sivujen keskipisteet yhdistettiin janoilla, jolloin syntyi kuvan mukainen oktaedri. Kuution 
särmän pituus on 1. Mikä on oktaedrin tilavuus? 

 

(A) 1
3
 (B) 1

4
 (C) 1

5
 (D) 1

6
 (E) 1

8
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Ratkaisu: 
Oktaedri koostuu kahdesta neliöpohjaisesta pyramidista. Pyramidien korkeus on puolet neliön 
sivusta ja pohjan pinta-ala puolet neliön pohjasta: 

 
Yhden pyramidin tilavuudeksi saadaan 𝑉𝑉 = 1

3
𝐴𝐴ℎ = 1

3
⋅ 1
2
⋅ 1
2

= 1
12

. Oktaedri koostuu kahdesta 

pyramidista, joten sen tilavuus on 2 ⋅ 1
12

= 1
6
 . 

 

25. 
Kengu-Burger jakaa todella omituisia alennuskuponkeja! Kuponkeja voi yhdistää ja käyttää missä 
järjestyksessä tahansa. Sinulla on seuraavat kupongit: 

1. Mikä tahansa tuote: korvaa hinta sen neliöjuurella! 
2. Alennus: 2 €. 
3. Maksa 1 € enemmän mistä tahansa tuotteesta! 
4. Puolet pois mistä tahansa kokonaislukuhinnasta! 

Kuinka halvalla voit saada 15 € DeLuxe-hampurilaisen? 

(A) Alle 2 €, 
mutta yli 1 € 

(B) 1 €  (C) alle 1 €, 
mutta yli 0 €  

(D) Saan sen 
ilmaiseksi. 

(E) Liike antaa 
minulle rahaa. 

 
Ratkaisu: 
Purilaisen saa ilmaiseksi, kun käyttää kupongit järjestyksessä 3, 1, 4, 2 eli +1 €, neliöjuuri, puolitus, 
-2 €. Tällöin hinta kehittyy seuraavasti: 
15 €  16 €  4 €  2 €  0 €.  
 
Nollan alle ei päästä, sillä vain viimeisenä käytetty -2 € kuponki voisi muuttaa hinnan 
negatiiviseksi. Muita kolmea yhdistämällä ei päästä alle 2 euron, kuten kaikki kuusi vaihtoehtoa 
kokeilemalla voi todeta. Neliöjuuri kannattaa käyttää alkuvaiheessa, koska se laskee suurta hintaa 
eniten. 
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26. 
Viivoitetusta paperista leikataan säännöllisen viisikulmion muotoinen pala. Sitä aletaan kääntää 
keskipisteensä ympäri 21° kerrallaan. Kuvassa on tilanne ensimmäisen käännöksen jälkeen.  

 

Miltä tilanne näyttää, kun viisikulmio osuu ensimmäistä kertaa aukkoonsa? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 
 
Ratkaisu: 

Säännöllisen viisikulmion kärkien välillä on 360°
5

= 72° kulma. Viisikulmio sopii siis koloonsa, kun 

käännetty kulma on jokin 72 asteen monikerta. Saadaan ehto 
21° ⋅ 𝑘𝑘 = 72° ⋅ 𝑛𝑛     || : 3° 
7𝑘𝑘 = 24𝑛𝑛,  
jonka pienin positiivinen kokonaislukuratkaisu on 𝑘𝑘 = 24,𝑛𝑛 = 7. 
Viisikulmio sopii siis koloonsa ensimmäisen kerran, kun se on kääntynyt 24 kertaa, eli 7 ⋅ 72° 
astetta. Oikea vastaus on siis B. 

 

27. 
Kuinka monta reaalista ratkaisua yhtälöllä   �|4𝑥𝑥 − 3| − 2� = 1   on? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
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Ratkaisu: 
Uloimmat itseisarvot purkamalla saadaan 

|4𝑥𝑥 − 3| − 2 = 1     tai |4𝑥𝑥 − 3| − 2 = −1 

eli 

|4𝑥𝑥 − 3| = 3     tai |4𝑥𝑥 − 3| = 1. 

Nämä itseisarvot purkamalla saadaan neljä vaihtoehtoa: 

4𝑥𝑥 − 3 = 3  tai   4𝑥𝑥 − 3 = −3    tai    4𝑥𝑥 − 3 = 1  tai     4𝑥𝑥 − 3 = −1 

eli 

4𝑥𝑥 = 6  tai   4𝑥𝑥 = 0     tai    4𝑥𝑥 = 4   tai     4𝑥𝑥 = 2. 

Koska 4𝑥𝑥 > 0 kaikilla reaaliluvuilla 𝑥𝑥, vaihtoehto 4𝑥𝑥 = 0 ei ole mahdollinen.  

Ratkaisuja on siis 3 kappaletta. (Ja ne ovat 𝑥𝑥 = log4 6 , 𝑥𝑥 = 1 ja 𝑥𝑥 = log4 2 = 1
2
.) 

 
28. 
Olkoon 𝑓𝑓 funktio, jolle pätee 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ⋅ 𝑓𝑓(𝑦𝑦) kaikilla kokonaisluvuilla 𝑥𝑥 ja 𝑦𝑦. Lisäksi 

tiedetään, että 𝑓𝑓(1) = 1
2
. Kuinka suuri on summa 𝑓𝑓(0) + 𝑓𝑓(1) + 𝑓𝑓(2) + 𝑓𝑓(3) ?  

(A) 1
8
 (B) 3

2
 (C) 5

2
 (D) 15

8
 (E) 6 

 
Ratkaisu: 
Ratkaistaan tehtävä sijoittamalla lukujen 𝑥𝑥 ja 𝑦𝑦 paikalle sopivia kokonaislukuja.  
Kun sijoitetaan 1 ja 0, saadaan 

𝑓𝑓(1 + 0) = 𝑓𝑓(1) ⋅ 𝑓𝑓(0), 
eli 

1
2

=
1
2
⋅ 𝑓𝑓(0), 

mistä voidaan päätellä 𝑓𝑓(0) = 1. 
Vastaavasti  

𝑓𝑓(2) = 𝑓𝑓(1 + 1) = 𝑓𝑓(1) ⋅ 𝑓𝑓(1) = 1
2
⋅ 1
2

= 1
4
    ja 

𝑓𝑓(3) = 𝑓𝑓(2 + 1) = 𝑓𝑓(2) ⋅ 𝑓𝑓(1) = 1
4
⋅ 1
2

= 1
8
 . 

Saadaan siis 

𝑓𝑓(0) + 𝑓𝑓(1) + 𝑓𝑓(2) + 𝑓𝑓(3) = 1 + 1
2

+ 1
4

+ 1
8

= 8
8

+ 4
8

+ 2
8

+ 1
8

= 15
8

.  
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29. 
Polynomifunktion 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 + 𝑝𝑝𝑥𝑥 + 𝑞𝑞 kuvaaja leikkaa 𝑥𝑥- ja 𝑦𝑦-akselit kolmessa eri pisteessä. 
Näiden pisteiden kautta piirretään ympyrä. Ympyrä leikkaa funktion 𝑃𝑃 kuvaajan neljännessäkin 
pisteessä. Mitkä ovat tämän pisteen koordinaatit? 

(A) (0,−𝑞𝑞) (B) (𝑝𝑝, 𝑞𝑞) (C) (−𝑝𝑝, 𝑞𝑞) (D) �− 𝑞𝑞
𝑝𝑝

, 𝑞𝑞
2

𝑝𝑝
� (E) (1,𝑝𝑝 + 𝑞𝑞) 

Ratkaisu: 
Koska 𝑃𝑃(0) = 𝑞𝑞, funktion 𝑃𝑃 kuvaaja leikkaa 𝑦𝑦-akselin pisteessä (0, 𝑞𝑞). Kysytty neljäs leikkauspiste 
on symmetrisesti paraabelin huipun toisella puolella, ja symmetrian vuoksi senkin 𝑦𝑦-koordinaatti 
on 𝑞𝑞. 

Paraabelin huippu on kohdassa 𝑥𝑥 = − 𝑏𝑏
2𝑎𝑎

= −𝑝𝑝
2
 , ja se on 𝑥𝑥-suunnassa puolessavälissä 𝑦𝑦-askelin 

leikkauspistettä (0, 𝑞𝑞) ja neljättä pistettä. Neljännen pisteen 𝑥𝑥-koordinaatti on siis 2 ⋅ �− 𝑝𝑝
2
� = −𝑝𝑝. 

Kysytty piste on siis (−𝑝𝑝, 𝑞𝑞). Alla kaksi esimerkkikuvaa mahdollisista tilanteista. 

 

30. 
Kuution mitat ovat 3 × 3 × 3. Kuutiosta poistetaan seitsemän 1 × 1 × 1-pikkukuutiota kuvan 
mukaisesti, jolloin kuution läpi kulkee kolme neliön muotoista reikää. 

 

Kuutio leikataan kahtia pitkin tasoa, joka kulkee kuution keskipisteen kautta ja on kohtisuorassa 
yhtä avaruuslävistäjää vastaan. Miltä poikkileikkaus näyttää? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
 
Ratkaisu: 
Ensinnäkin todettakoon, että kuution keskipisteen kautta kulkevan, avaruuslävistäjän vastaisen 
tason leikkauspinta kuution kanssa on todellakin säännöllinen kuusikulmio. 
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Perustelu tälle on seuraava: Tutkitaan kuution kahden vastakkaisen särmän keskipisteitä 𝑀𝑀 ja 𝑁𝑁. 
Niitä yhdistävä suora kulkee kuution keskipisteen kautta, sillä kaikkien kolmen pisteen etäisyys 
kuution pohjasta on puolet kuution sivusta, ja kaikkien kolmen pisteen projektio kuution pohjalla 
on pohjaneliön lävistäjällä. 

 

 
Lisäksi särmien keskipisteet M ja N sekä kuution kärki A muodostavat tasakylkisen kolmion AMN, 
jonka korkeusjana on avaruuslävistäjän puolikas. Avaruuslävistäjä AB on siis kohtisuorassa janaa 
MN vastaan. 
Sama päättely pätee myös janoille KL ja OP: ne kulkevat kuution keskipisteen kautta ja ovat 
kohtisuorassa avaruuslävistäjää AB vastaan. Särmien keskipisteet K, L, M, N, O, P ovat siis kaikki 
leikkaustasossa, ja koska ne ovat yhtä etäällä toisistaan ja yhtä etäällä kuution keskipisteestä, ne 
muodostavat säännöllisen kuusikulmion. 
 
Sitten pohditaan kuutiosta puuttuvia osia. Keskimmäisellä puuttuvalla pikkukuutiolla on sama 
keskipiste kuin suurella kuutiolla, joten sen leikkauspinta tason kanssa on myös kuusikulmio. Jos 
tarkastellaan kolmen puuttuvat pikkukuution pötköä, kuusikulmio laajentuu kahdella kolmiolla ja 
syntyy suunnikas.  
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Kaikki puuttuvat pikkukuutiot huomioiden keskimmäisen kuution kuusikulmio kasvaa 
pikkukolmioilla joka suuntaan ja syntyy tähtikuvio: 

 
 
Lisätään vielä alkuperäinen kuutio, ja kuvio on valmis: 

 
 

Leikkauspinta on kuusikulmio, josta puuttuu tähti. Oikea vastaus on siis vaihtoehto A: . 
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3 pistettä

		TEHTÄVÄ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		VASTAUS

		A

		D

		C

		B

		D

		C

		B

		C

		A

		C






4 pistettä

		TEHTÄVÄ

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		VASTAUS

		E

		B

		A

		D

		E

		D

		B

		A

		A

		D






5 pistettä

		TEHTÄVÄ

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30



		VASTAUS

		D

		A

		C

		D

		D

		B

		B

		D

		C

		A







Kilpailu pidetään aikaisintaan 15.3.

Logon suunnitteli Veijo Nurminen.




3 pistettä



1.
Kuvassa on kalenteri erään vuoden eräästä kuukaudesta. Valitettavasti sen päälle on pudonnut mustetta. Mikä viikonpäivä kuun 27. päivä oli?

		M

		T

		K

		T

		P

		L

		S



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26



		27

		28

		29

		30

		

		

		







		(A) maanantai

		(B) keskiviikko 

		(C) torstai

		(D) lauantai

		(E) sunnuntai 






Ratkaisu:
Kuun 27. päivä on sama viikonpäivä kuin 20. päivä, 13. päivä ja 6. päivä. Kyseessä oli siis maanantai.

		M

		T

		K

		T

		P

		L

		S



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26



		27

		28

		29

		30

		

		

		







2.
Millä lausekkeista on suurin arvo?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D)  

		(E) 






Ratkaisu:
Varminta on laskea kaikki:
(A) 
(B) 
(C) 
(D) , suurin
(E) 



3.
Pieni kenguru pinosi lelunsa kiekot kuvan mukaisesti. Kuinka moni kiekoista näkyy ylhäältä päin katsottaessa?



		(A) 1

		(B) 2

		(C) 3

		(D) 4

		(E) 5






Ratkaisu:
Leveät kiekot peittävät allansa olevat kapeammat näkyvistä, joten kiekkoja näkyy kolme.



4.
Kuvassa on Marien talon pohjapiirros. Marie tulee sisään kuistin ovesta ja kävelee jokaisen oven läpi kerran. Mihin huoneeseen hän päätyy?

Kuisti

1

2

3

4

5



		(A) 1

		(B) 2

		(C) 3

		(D) 4

		(E) 5









Ratkaisu:
Huone 2 on ainoa, jossa on pariton määrä ovia, joten Marien on pakko päätyä sinne. Mahdollisia reittejä on kaksi:



5.
Thorilla on vasara ja seitsemän kiveä. Joka kerta kun Thor lyö kiveä vasaralla, kivi hajoaa viideksi pienemmäksi kiveksi. Kuinka monta kiveä Thorilla voisi olla lopuksi?

		(A) 17

		(B) 20

		(C) 21

		(D) 23

		(E) 25






Ratkaisu:
Joka lyöntikerralla kivien määrä kasvaa neljällä. 
Suoraan kokeilemalla saadaan kivien määräksi 7, 11, 15, 19, 23, 27, … , joten oikea vastaus on 23.

Yleisemmin tällaisessa prosessissa kivien yhteismäärä on 7 + 4 + 4 + … eli 
3 + 4 + 4 + 4 + … = 3 + 4. Annetuista vaihtoehdoista tätä muotoa on vain 23 = 3 + 45.

6.
Kuvan kappale koostuu kymmenestä toisiinsa liimatusta palikasta. Kappale upotetaan kokonaan maalipurkkiin ja nostetaan sitten ylös. Kuinka monella kuutiolla on maalia täsmälleen neljällä tahkollaan?



		(A) 6

		(B) 7

		(C) 8

		(D) 9

		(E) 10





Ratkaisu:
Maalia on neljällä tahkolla niissä kuutioissa, jotka ovat yhteydessä tasan kahteen muuhun. Näitä ovat kaikki muut paitsi pötkön ensimmäinen ja viimeinen kuutio, eli yhteensä 8 kuutiota.

7.
Kalle leikkasi narun kolmeen yhtä pitkään osaan ja teki niihin samanlaisia solmuja. Mikä alla olevista kuvista voisi esittää Kallen naruja?
(A)     (B)     (C) 	
(D)     (E)  

Ratkaisu:
Koska narut olivat alussa yhtä pitkiä, narun pitää olla sitä lyhyempi, mitä enemmän siinä on solmuja. Oikea vastaus on siis B.

8.
Perheessäni joka lapsella on vähintään kaksi veljeä ja vähintään yksi sisar. Kuinka monta lasta perheessäni vähintään on?

		(A) 3

		(B) 4

		(C) 5

		(D) 6

		(E) 7







Ratkaisu:
Koska jokaisella on veljiä ja siskoja, perheessä on sekä tyttöjä että poikia. Myös pojilla on vähintään kaksi veljeä, joten poikia on vähintään kolme. Lisäksi tytöilläkin on vähintään yksi sisko, joten tyttöjä on vähintään kaksi. Lapsia on siis yhteensä vähintään viisi.




9.
Kolmesta samankokoisen säännöllisestä kuusikulmiosta ,  ja  on varjostettu alueet, joiden pinta-alat ovat ,  ja . Mikä seuraavista väitteistä on tosi?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E)  ja  ovat erisuuret





Ratkaisu:
Tunnetusti kuusikulmion vastakkaiset kärjet yhdistävät lävistäjät jakavat kuusikulmion kuuteen tasasivuiseen kolmioon. (Sillä keskipisteen täyskulma jakautuu kulmiin, jonka suuruus on  ja säännöllisen kuusikulmion kulmien suuruus on , jonka puolikas  on kolmion kulma. Kolmioiden kaikki kulmat ovat siis .)



Kuusikulmion B alasta on siis väritetty puolet. Näin on myös kuusikulmioiden A ja C kohdalla, kuten apukuviosta nähdään: jokainen kuudesta kolmiosta jakautuu tummaan ja vaaleaan puolikkaaseen.







10.
Neljän pallon painot ovat 10 kg, 20 kg, 30 kg ja 40 kg. Minkä pallon paino on 30 kg?



		(A) A

		(B) B

		(C) C

		(D) D

		(E) A tai B






Ratkaisu:
Oikeanpuoleisesta vaa’asta nähdään, että pallo C on yhtä painava kuin pallot B ja D yhteensä. Siispä C:n paino on 30 kg tai 40 kg. Vasemmanpuoleisesta vaa’asta selviää, että C + D < A + B, mikä on mahdotonta, jos C:n paino on 40 kg. Siis pallon C paino on 30 kg. (Ja kyllä, paino viittaa tarkalleen ottaen painovoimaan eikä massaan. Tässä käytettiin epätarkasti kansankielistä ilmaisua.)


4 pistettä


11.
Seuraavat kaksi virkettä ovat tosia: Jotkin avaruusolennot ovat vihreitä, muut ovat violetteja. Vihreitä avaruusolioita asuu vain Marsissa. Tällöin on varmaa, että

(A) Kaikki avaruusolennot asuvat Marsissa.
(B) Marsissa asuu vain vihreitä avaruusolentoja.
(C) Joitakin violetteja avaruusolentoja asuu Venuksella.
(D) Kaikki violetit avaruusolennot asuvat Venuksella.
(E) Yksikään vihreä avaruusolento ei asu Venuksella.

Ratkaisu:
Jos vihreitä avaruusolioita asuu vain Marsissa, niitä ei asu Venuksella. Vaihtoehto E on siis oikein. Lauseet A – D eivät välttämättä ole totta: voihan esimerkiksi olla, että yksi violetti avaruusolento asuu Marsissa ja toinen Merkuriuksella.




12.
Kahden kuution tilavuudet ovat  ja . Kuutiot ovat osittain sisäkkäin. Tilavuudesta  on 90% kuutioiden yhteisen osan ulkopuolella. Tilavuudesta  on 85 % yhteisen osan ulkopuolella. Mikä seuraavista on totta?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Kuutioiden yhteinen osa on 10 % tilavuudesta  ja 15 % tilavuudesta . 
Pätee 
 	|| 
 		|| : 2
 

13.
Neljä identtistä neljäkästä ja kaksi neliötä muodostavat säännöllisen kahdeksankulmion. Kuinka suuri neljäkkäiden suurempi kulma on?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Kaksi kysyttyä kulmaa muodostaa suoran kulman kanssa täyskulman . Kysytyn kulman suuruus on siis .





Toinen tapa ongelman ratkaisemiseksi on laskea säännöllisen kahdeksankulmion kulman suuruus. Se on .



14.
Maljakkoon laskettiin vettä hanasta vakionopeudella. Kuvaajassa on esitetty veden korkeus  
ajan  funktiona. Mitä maljakkoa käytettiin?



		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 







Ratkaisu:
Korkeuskäyrän jyrkkyys vähenee jatkuvasti, joten vedenpinnan nousu hidastuu. Astian täytyy siis levetä jatkuvasti. Tällaisia ovat D sekä astioiden C ja E pohjat. C ja E eivät ole mahdollisia, sillä niissä alun kasvu ei voisi olla hyvin nopeaa käyrän mukaisesti. Oikea vastaus on siis D.

[Astian D tapauksessa pätee  , sillä astian D täyttyessä vesi muodostaa keskenään yhdenmuotoisia, tilavuudeltaan tasaisesti kasvavia kartioita. Yhdenmuotoisten kappaleiden tilavuudet ovat verrannollisia vastinosien 3. potensseihin, joten korkeudet ovat verrannollisia tilavuuksien kuutiojuuriin.]





15.
Kahden suorakulmion kärjet ovat suoralla kuvan mukaisesti. Suorakulmioiden sivut muodostavat  ja  asteen kulmat suoran kanssa. Kuinka suuri on kulma ? 









		(A) 

		(B)  

		(C) 

		(D) 

		(E) jokin muu






Ratkaisu:
Suorakulmioiden ja suoran rajoittamassa kolmiossa on  ja  asteen kulmat. Kolmas kulma on siis , samoin sen ristikulma. Suorakulmioiden yhteisen osan muodostamassa nelikulmiossa on kaksi suoraa kulmaa, joten viimeinen kulma on . Kysytty kulma on 110 kulman ristikulma, joten sen suuruus on 110. 





16.
Kadulla on kaksi kerrostaloa 250 metrin päässä toisistaan. Matalammassa talossa asuu 100 ihmistä ja korkeammassa 150 ihmistä. Kaikki käyttävät aamulla bussia. Mihin bussipysäkki tulisi sijoittaa, jotta asukkaiden yhteenlaskettu kävelymatka bussipysäkille olisi mahdollisimman pieni?

(A) Matalamman talon eteen.
(B) 100 metrin päähän matalammasta talosta.
(C) 100 metrin päähän korkeammasta talosta.
(D) Korkeamman talon eteen.
(E) Minne tahansa kerrostalojen välille.

Ratkaisu:
Aina kun bussipysäkkiä siirretään kohti korkeampaa taloa, 100 ihmisellä kävelymatka pitenee, mutta 150 ihmisellä lyhenee. Yhteenlaskettu kävelymatka on siis pienin, kun pysäkki on mahdollisimman lähellä korkeaa taloa. 

17.
Suorakulmaisen laatikon tahkojen pinta-alat ovat ,  ja  kuvan mukaisesti. Mikä on laatikon tilavuus?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Olkoot särmien pituudet ,  ja , jolloin ,  ja .
Nyt alojen ,  ja  tulo on .
Tilavuus on siis .



Huomattakoon, että vaihtoehtojen (A), (D) ja (E) dimensio on väärä: joko pituus6 tai pituus2. Myöskään vaihtoehto (B) ei ole oikein, sillä esimerkiksi tapauksessa  saadaan , vaikka tilavuuden pitäisi olla 1.

18.
Kello on ripustettu roikkumaan minuuttiviisaristaan, joten kello pyörii käydessään tavalliseen tapaan. Harri tuijottaa kelloa intensiivisesti 24 tunnin ajan. Kuinka monta kierrosta hän näkee tuntiviisarin tekevän?



		(A) 22

		(B) 23

		(C) 24

		(D) 25

		(E) 26






Ratkaisu:
Koska minuuttiviisari on paikoillaan, kellotaulu pyörii 24 tunnissa 24 kierrosta vastapäivään. Samassa ajassa tuntiviisari tekee kaksi kierrosta myötäpäivään kellotaulun suhteen, eli vastakkaiseen suuntaan. Harri näkee tuntiviisarin tekevän siis 24 – 2 = 22 kierrosta.

Vastaus on sama kuin kysymykseen ”Kuinka monta kertaa minuuttiviisari saavuttaa tuntiviisarin 24 tunnissa?”.

19.


		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Koska , on  ja pätee siis . Voidaan sieventää:
Tehtävän voi tulkita myös geometrisesti lukujen  ja  etäisyyden ja lukujen ja  etäisyyden summaksi.





20.
Kolmion kärkipisteet ovat , ) ja  kuvan mukaisesti. Kolmion sivujen keskipisteet ovat ,  ja . Kuinka suuri on summa  ?


















		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) ei mikään edellisistä





Ratkaisu:
Jana keskipisteen koordinaatit saadaan janan päätepisteiden koordinaattien keskiarvona, esimerkiksi pisteelle M pätee  ,  . Kun kaikkien keskipisteiden koordinaatit lasketaan yhteen, saadaan kysytty summa  :


Summa on siis .






5 pistettä



21.
Jalkapallo-ottelusta Real Madrid - Manchester United tehtiin viisi ennustusta:

1. Peli ei pääty tasan.

2. Real Madrid tekee maalin.

3. Real Madrid voittaa.

4. Real Madrid ei häviä.

5. Pelissä tehdään tasan kolme maalia.

Pelin päätyttyä kävi ilmi, että kolme ennustusta oli oikeassa ja kaksi väärässä. Miten ottelu päättyi?

		(A) 3 - 0

		(B) 2 - 1 

		(C) 0 - 3

		(D) 1 - 2

		(E) Kuvattu tilanne on mahdoton.





Ratkaisu:
Jos ennustus 3 on oikein, myös ennustukset 1, 2 ja 4 ovat. Koska oikeita ennustuksia oli vain kolme kappaletta, ennustuksen 3 täytyy siis olla väärin.

Jos myös ennustus 1 olisi väärin, peli päättyisi tasan, jolloin myös ennustus 5 olisi väärin. Vääriä ennustuksia olisi siis liikaa, joten ennustuksen 1 täytyy olla oikein. Tästä seuraa, että koska Real Madrid ei voita, se häviää. Ennustus 4 on siis vääriin.

Koska ennustukset 3 ja 4 ovat väärin, loput ovat oikein. Ainoa vaihtoehto on, että Real Madrid hävisi 1 - 2.

22.
Kuvan särmiö koostuu kahdesta kolmiosta ja kolmesta neliöstä. Särmiön kuusi kärkeä numeroidaan luvuilla 1-6 siten, että joka neliön kärkien summa on sama. Luvut 1 ja 5 on jo sijoitettu kuvan mukaisesti. Mikä luku kuuluu kärjelle ?



		(A) 2

		(B) 3

		(C) 4

		(D) 5

		(E) Tilanne on mahdoton.





Ratkaisu:
Luvut 1 – 6 lasketaan kukin mukaan kahden eri neliön summaan, ja neliöitä on yhteensä kolme, joten yhden neliön summan tulee olla . 

Tapa 1
Luvut 5 ja 1 sisältävästä neliöstä puuttuu siis vielä 14 – 1 – 5 = 8. 

Kahdesta luvusta väliltä 1 – 6 saadaan summaksi 8 näillä tavoilla: 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4. Koska kutakin lukua käytettään vain kerran, ainoa vaihtoehto on 2 + 6. Luku  on siis 2 tai 6.





Toisessa luvut 5 ja  sisältävässä neliössä summan pitää myös olla 14, joten kolmen luvun summan pitää olla 14 – 5 = 9. Koska 1 on käytetty muualla, vaihtoehtoja on vain yksi: 9 = 2 + 3 + 4. Luvun 2 täytyy siis olla tässäkin neliössä.

Koska lukua 2 tarvitaan kummassakin luvut 5 ja  sisältävässä neliössä, täytyy olla .

Kokonaan täytettynä kuvio näyttää tältä.




Tapa 2
Nimetään puuttuvat kärjet kirjaimilla a, b, x ja y:





Saadaan:

1 + x + y + 5 = 1 + y + a + b = a + b + x + 5

Ensimmäisestä yhtäsuuruudesta saadaan a + b = x + 5. Sijoitetaan tämä toiseen yhtäsuuruuteen:

1 + y + x + 5 = x + 5 + x + 5, josta y = x + 4.

Summa on tällöin 1 + x + x + 4 + 5 = 2x + 10. 

Edellä todettiin, että summa on 14, joten yhtälöstä 2x + 10 = 14 voidaan ratkaista x = 2.

23.
Millä näistä viidestä luvusta luku  ei ole jaollinen?

		(A) 8

		(B) 18

		(C) 28

		(D) 38

		(E) 48






Ratkaisu:
Jaetaan tekijöihin: .
Luvun ainoat alkutekijät ovat siis 2, 3 ja 19, joten se ei ole jaollinen muita alkulukuja sisältävillä luvuilla. Tutkitaan alkutekijät:
 ,
 , 
, ei mahdollinen
 ,
.

Oikea vastaus on siis C. Koska luvulla  on paljon tekijöitä 2 ja 3, se on jaollinen kohtien A, B, D ja E luvuilla.

24.
Kuution sivujen keskipisteet yhdistettiin janoilla, jolloin syntyi kuvan mukainen oktaedri. Kuution särmän pituus on 1. Mikä on oktaedrin tilavuus?



		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E)  






Ratkaisu:
Oktaedri koostuu kahdesta neliöpohjaisesta pyramidista. Pyramidien korkeus on puolet neliön sivusta ja pohjan pinta-ala puolet neliön pohjasta:



Yhden pyramidin tilavuudeksi saadaan  Oktaedri koostuu kahdesta pyramidista, joten sen tilavuus on 



25.
Kengu-Burger jakaa todella omituisia alennuskuponkeja! Kuponkeja voi yhdistää ja käyttää missä järjestyksessä tahansa. Sinulla on seuraavat kupongit:

1. Mikä tahansa tuote: korvaa hinta sen neliöjuurella!

2. Alennus: 2 €.

3. Maksa 1 € enemmän mistä tahansa tuotteesta!

4. Puolet pois mistä tahansa kokonaislukuhinnasta!

Kuinka halvalla voit saada 15 € DeLuxe-hampurilaisen?

		(A) Alle 2 €, mutta yli 1 €

		(B) 1 € 

		(C) alle 1 €, mutta yli 0 € 

		(D) Saan sen ilmaiseksi.

		(E) Liike antaa minulle rahaa.






Ratkaisu:
Purilaisen saa ilmaiseksi, kun käyttää kupongit järjestyksessä 3, 1, 4, 2 eli +1 €, neliöjuuri, puolitus, -2 €. Tällöin hinta kehittyy seuraavasti:
15 €  16 €  4 €  2 €  0 €. 

Nollan alle ei päästä, sillä vain viimeisenä käytetty -2 € kuponki voisi muuttaa hinnan negatiiviseksi. Muita kolmea yhdistämällä ei päästä alle 2 euron, kuten kaikki kuusi vaihtoehtoa kokeilemalla voi todeta. Neliöjuuri kannattaa käyttää alkuvaiheessa, koska se laskee suurta hintaa eniten.






26.
Viivoitetusta paperista leikataan säännöllisen viisikulmion muotoinen pala. Sitä aletaan kääntää keskipisteensä ympäri  kerrallaan. Kuvassa on tilanne ensimmäisen käännöksen jälkeen. 



Miltä tilanne näyttää, kun viisikulmio osuu ensimmäistä kertaa aukkoonsa?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Säännöllisen viisikulmion kärkien välillä on kulma. Viisikulmio sopii siis koloonsa, kun käännetty kulma on jokin 72 asteen monikerta. Saadaan ehto
|| : 
 
jonka pienin positiivinen kokonaislukuratkaisu on .
Viisikulmio sopii siis koloonsa ensimmäisen kerran, kun se on kääntynyt 24 kertaa, eli  astetta. Oikea vastaus on siis B.



27.
Kuinka monta reaalista ratkaisua yhtälöllä      on?

		(A) 2

		(B) 3

		(C) 4

		(D) 5

		(E) 6









Ratkaisu:
Uloimmat itseisarvot purkamalla saadaan

    	tai	

eli

    	tai	.

Nämä itseisarvot purkamalla saadaan neljä vaihtoehtoa:

 	tai     	tai     	tai 

eli

 	tai     		tai     		tai 

Koska  kaikilla reaaliluvuilla , vaihtoehto  ei ole mahdollinen. 
Ratkaisuja on siis 3 kappaletta. (Ja ne ovat ja .)

28.
Olkoon  funktio, jolle pätee  kaikilla kokonaisluvuilla  ja . Lisäksi tiedetään, että . Kuinka suuri on summa  ? 

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:
Ratkaistaan tehtävä sijoittamalla lukujen  ja  paikalle sopivia kokonaislukuja. 
Kun sijoitetaan 1 ja 0, saadaan
eli
mistä voidaan päätellä .
Vastaavasti 
    ja
 .
Saadaan siis
 

29.
Polynomifunktion  kuvaaja leikkaa - ja -akselit kolmessa eri pisteessä. Näiden pisteiden kautta piirretään ympyrä. Ympyrä leikkaa funktion  kuvaajan neljännessäkin pisteessä. Mitkä ovat tämän pisteen koordinaatit?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 





Ratkaisu:
Koska funktion  kuvaaja leikkaa -akselin pisteessä . Kysytty neljäs leikkauspiste on symmetrisesti paraabelin huipun toisella puolella, ja symmetrian vuoksi senkin -koordinaatti on .

Paraabelin huippu on kohdassa  , ja se on -suunnassa puolessavälissä -askelin leikkauspistettä  ja neljättä pistettä. Neljännen pisteen -koordinaatti on siis . Kysytty piste on siis  Alla kaksi esimerkkikuvaa mahdollisista tilanteista.



30.
Kuution mitat ovat . Kuutiosta poistetaan seitsemän -pikkukuutiota kuvan mukaisesti, jolloin kuution läpi kulkee kolme neliön muotoista reikää.



Kuutio leikataan kahtia pitkin tasoa, joka kulkee kuution keskipisteen kautta ja on kohtisuorassa yhtä avaruuslävistäjää vastaan. Miltä poikkileikkaus näyttää?

		(A) 

		(B) 

		(C) 

		(D) 

		(E) 






Ratkaisu:

Ensinnäkin todettakoon, että kuution keskipisteen kautta kulkevan, avaruuslävistäjän vastaisen tason leikkauspinta kuution kanssa on todellakin säännöllinen kuusikulmio.



Perustelu tälle on seuraava: Tutkitaan kuution kahden vastakkaisen särmän keskipisteitä  ja . Niitä yhdistävä suora kulkee kuution keskipisteen kautta, sillä kaikkien kolmen pisteen etäisyys kuution pohjasta on puolet kuution sivusta, ja kaikkien kolmen pisteen projektio kuution pohjalla on pohjaneliön lävistäjällä.





Lisäksi särmien keskipisteet M ja N sekä kuution kärki A muodostavat tasakylkisen kolmion AMN, jonka korkeusjana on avaruuslävistäjän puolikas. Avaruuslävistäjä AB on siis kohtisuorassa janaa MN vastaan.

Sama päättely pätee myös janoille KL ja OP: ne kulkevat kuution keskipisteen kautta ja ovat kohtisuorassa avaruuslävistäjää AB vastaan. Särmien keskipisteet K, L, M, N, O, P ovat siis kaikki leikkaustasossa, ja koska ne ovat yhtä etäällä toisistaan ja yhtä etäällä kuution keskipisteestä, ne muodostavat säännöllisen kuusikulmion.



Sitten pohditaan kuutiosta puuttuvia osia. Keskimmäisellä puuttuvalla pikkukuutiolla on sama keskipiste kuin suurella kuutiolla, joten sen leikkauspinta tason kanssa on myös kuusikulmio. Jos tarkastellaan kolmen puuttuvat pikkukuution pötköä, kuusikulmio laajentuu kahdella kolmiolla ja syntyy suunnikas. 



Kaikki puuttuvat pikkukuutiot huomioiden keskimmäisen kuution kuusikulmio kasvaa pikkukolmioilla joka suuntaan ja syntyy tähtikuvio:





Lisätään vielä alkuperäinen kuutio, ja kuvio on valmis:





Leikkauspinta on kuusikulmio, josta puuttuu tähti. Oikea vastaus on siis vaihtoehto A: .
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