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3 pistettä 

1. 
Kuvassa näkyvät juoksukilpailun viisi parasta juoksijaa. Mitä korkeammalla tasolla juoksija 
palkintokorokkeella seisoo, sitä parempi hänen sijoituksensa on. Ensimmäiseksi tullut on siis 
ylimpänä. Kuka juoksijoista tuli kisassa kolmanneksi? 

 

(A) A 
 

(B) B 
 

(C) C 
 

(D) D 
 

(E) E 
 

Ratkaisu:  
Juoksija D seisoo korkeimmalla korokkeella, joten hän oli kisassa ensimmäinen. Toiseksi tuli 
juoksija B. Juoksija E tuli kolmanneksi. 

 

2.  
Mayat kirjoittivat luvut käyttäen pisteitä ja viivoja. Piste merkitsi lukua 1 ja viiva lukua 5. Kuinka he 
kirjoittivat luvun 17? 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

 

Ratkaisu:  
17 = 3 ∙ 5 + 2, joten kolme viivaa ja kaksi pistettä vastaavat lukua 17. Vastaus C on siis oikein. 
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3.  
Mikä luku kuuluu kysymysmerkin paikalle, jos alla olevat laskut lasketaan oikein? 

 

(A) 4 
 

(B) 5 
 

(C) 6 
 

(D) 7 
 

(E) 8 
 

Ratkaisu: 
Ensimmäisenä voidaan laskea ylemmän vaakarivin yhteenlasku 2 + 1 = 3. Vasemmanpuoleisen 
pystyrivin laskun puuttuva luku on 8, sillä 1 + 8 = 9. Oikeanpuoleisen pystyrivin summa on 
0 + 3 = 3, joten kysymysmerkin paikalle saadaan erotus 8 − 3 = 5. Vaihtoehto B on siis oikein. 

 

4.  
Digitaalinen kello näyttää tältä:  

 

Mitä kello näyttää, kun siinä on seuraavan kerran numerot 2, 0, 1 ja 9 jossakin järjestyksessä? 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 
 
Ratkaisu: 
Koska minuutit muuttuvat ennen tunteja, voidaan tarkastella ensin tilannetta, jossa tunnit 
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näyttävät edelleen aikaa 20, mutta minuutit ovat muuttuneet. Minuuttilukemaa voidaan vaihtaa 
ainoastaan numeroiden 1 ja 9 paikkaa vaihtamalla, jolloin kellossa olisi minuuttien kohdalla 
lukema 91. Tällaista tilannetta ei tule, sillä kello voi näyttää enintään 59:ää minuuttia. Seuraava 
mahdollinen tuntilukema on 21, jolloin minuuttilukeman täytyy koostua numeroista 0 ja 9. Näistä 
aikaisempi ja ainoa mahdollinen on 09, joten kellon lukema 21:09 on vaadittu lukema ja 
vaihtoehto C siten oikein. 

5. 
Luokan oppilaista 14 ottaa aina omat sukset mukaansa ja loput 12 lainaa aina sukset koulusta. Jos 
puolet luokan oppilaista osallistuu hiihtoretkelle, kuinka monella osallistujalla vähintään on omat 
sukset? 

(A) 1 
 

(B) 2 
 

(C) 3 
 

(D) 4 
 

(E) 5 
 

Ratkaisu:  
Luokalla on yhteensä 14+12=26 oppilasta, joten puolet luokan oppilaista on 26:2=13 oppilasta. 
Koska 12 oppilasta käyttää lainasuksia, on vähintään yhdellä oltava omat sukset. Siispä vaihtoehto 
A on oikein. 

6. 
Tavallisessa arpakuutiossa on kaikki silmäluvut 1-6, kukin omalla tahkollaan siten, että kahden 
vastakkaisen tahkon silmäluvun summa on 7. Mikä seuraavista kuvista voi esittää tavallista 
arpakuutiota? 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

 

Ratkaisu:  

Mikään vaihtoehdoista A, B, C tai D ei käy, sillä etummaisen tahkon silmälukua vastaava pari, joka 
muodostaisi summan 7, näkyy kuvassa, eikä voi siten olla vastakkaisella piilossa olevalla sivulla: 

A: 5+2 
B: 3+4 
C: 4+3 
D: 6+1 

Sen sijaan kohdan E arpakuutiossa näkyvät ainoastaan parilliset silmäluvut 2, 4 ja 6, joten näiden 
parit 5, 3 ja 1 voivat sijaita näkymättämissä. Näin ollen kohdan E arpakuutio voi olla tavallinen 
arpakuutio. 
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7. 
Kuusi nauhaa on punottu kuvassa näkyvällä tavalla. 

 

Miltä punos näyttää toiselta puolelta? 

(A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
 

(E) 

 
 

Ratkaisu: 
Toiselta puolelta katsottuna päältä menevät nauhat näyttävät menevän ali. Lisäksi silloin kun 
nauhoja ei käännetä ylösalaisin, oikea ja vasen vaihtavat paikkaa. Tarkastellaan ensin tilannetta, 
jossa ylös-alas-käännöstä ei ole tehty: 

Alkuperäisen kuvan alimman vaalean nauhan alittavat vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen 
tumma nauha.  

 
Toiselta puolelta katsottuna alimman vaalean nauhan tulisi siis kulkea keskimmäisen ja 
oikeanpuoleisen tumman nauhan ali. Näin on kohdissa B ja C. 
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Kohdan B kuva ei voi kuitenkaan vastata haluttua tilannetta, sillä siinä keskimmäinen tumma 
nauha menee kahden vaalean nauhan päältä, kun sen pitäisi tehdä niin ainoastaan keskimmäisen 
vaalean nauhan kohdalla. 

 
Jäljelle jää siis ainoastaan vaihtoehto C. Käymällä läpi kuvan jokainen ylitys ja alitus huomataan, 
että C vastaa haluttua tilannetta. 

Seuraavaksi voidaan tarkastella tilannetta, jossa kuvio on käännetty ylösalaisin. Koska ylösalaisin 
kääntö voidaan tehdä joko ennen toisen puolen tarkastelua tai sen jälkeen, riittää kääntää 
alkuperäinen kuvio heti ylösalaisin. Alkuperäinen kuvio ylösalaisin käännettynä näyttää tältä: 

 

Koska alaoikealla kaksi sinistä nauhaa ylittää keltaisen nauhan, vastaavasti toiselta puolelta 
tarkasteltuna alavasemmalla kahden sinisen nauhan tulisi alittaa keltainen nauha.  

 

Näin ei ole yhdessäkään annetuista vaihtoehdoista, joten ainoastaan vaihtoehto C on niistä sopiva. 
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4 pistettä 

8. 
Kengururyhmän jäsenten ikien summa on 60 vuotta. Kaksi vuotta sitten samojen kenguruiden 
ikien summa oli 36 vuotta. Kuinka monta kengurua ryhmässä on? 

(A) 10 
 

(B) 12 
 

(C) 15 
 

(D) 20 
 

(E) 24 
 

Ratkaisu:  
Kahdessa vuodessa ikien summa on kasvanut 60 − 36 = 24 vuodella. Koska kaksi vuotta sitten 
jokaisen kengurun ikä on ollut kaksi vuotta vähemmän, saadaan kenguruiden lukumäärä jakamalla 
ikien summan muutos kahdella: 24: 2 = 12. Vaihtoehto B on siis oikein. 

9. 
Stella maalaa kuvassa näkyvät samankokoisista kuutioista tehdyt rakennelmat. Pohjakerroksessa 
on 8 kuutiota. Mihin rakennelmista kuluu eniten maalia? 

(A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
 

(E) 

 
 

Ratkaisu:  
Kaikkien rakennelmien pohjiin ja pohjakerroksen reunoille, vasemmanpuoleisen seinämän 
ulkopintaan ja pohjiin sekä päätyihin kuluu yhtä paljon maalia: 

 

Riittää siis tarkastella oikeanpuoleisten päällimmäisten paikkojen pintoja. Jos paikalla ei ole 
kuutiota, on maalattavia pintoja kaksi, esim: 

  

Jos paikalla on kuutio, jonka vieressä on toinen kuutio, on maalattavia pintoja kolme: 
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Sellaisella paikalla, jossa on kuutio, joka ei ole kiinni toisessa kuutiossa, maalattavia pintoja on 
neljä (sama kuin edellä, mutta yksi pinta enemmän). Näin ollen siihen rakennelmaan, jossa on 
eniten irrallisia kuutioita, kuluu eniten maalia. Ainoastaan kohdissa A ja C tällä rivillä kuutioita on 
kaksi ja vain kohdassa A ne ovat irrallaan toisistaan. Näin ollen A on oikea vaihtoehto. 

10. 
Jokaisella kuvan kolmesta lapusta on kolminumeroinen luku. Kaksi numeroa on piilossa. Lapuilla 
olevien lukujen summa on 826. Mikä on kahden piilossa olevan numeron summa? 

 

(A) 7 
 

(B) 8 
 

(C) 9 
 

(D) 10 
 

(E) 11 
 

Ratkaisu: 
Voidaan tarkastella yhteenlaskualgoritmia. Merkitään piilossa olevia numeroita kirjaimilla x ja y: 

  243 
  1x7 
+y26 
____ 

  826 

Kuvassa näkyvät lukujen ykköset: 3, 7 ja 6, joiden summa 3 + 7 + 6 = 16, joten summassa 
kymmeniin on lisättävä 1. Koska kuvassa näkyviät kymmeniä vastaavat numerot ovat 4 ja 2 
(summa 4 + 2 = 6) ja lukujen summassa kymmeniä on 2, on piilossa olevan numeron x oltava 5, 
jotta summa olisi 12: 1 + 4 + 2 + 5 = 12. 
Kymmenien summasta satoihin tulee siis lisätä myös 1. Koska kuvassa näkyvät satoja vastaavat 
numerot 2 ja 1, ja summan on ehdon mukaan oltava 8, on piilossa olevan numeron y oltava 4.  

Piilossa olevien numeroiden summa on siis 5+4=9 eli vaihtoehto C on oikein. 
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11. 
Samma Sammakko syö tavallisesti täsmälleen 5 hämähäkkiä päivässä. Sellaisina päivinä, joina 
Samma loikkii erittäin paljon, hän syö täsmälleen 10 hämähäkkiä. Hän söi 60 hämähäkkiä 9 päivän 
aikana. Kuinka monena päivänä Samma Sammakko loikki erittäin paljon? 

(A) 1 
 

(B) 2 
 

(C) 3 
 

(D) 6 
 

(E) 9 
 

Ratkaisu: 
Jos Samma olisi syönyt joka päivä täsmälleen 5 hämähäkkiä, olisi hän yhdeksän päivän aikana 
syönyt 9 ∙ 5 = 45 hämähäkkiä. Näin ollen hän söi 15 hämähäkkiä enemmän kuin tavallisesti. Niinä 
päivinä, joina Samma loikki erittäin paljon, hän söi 10 − 5 = 5 hämähäkkiä enemmän, joten näitä 
päiviä oli 15: 5 = 3. Siispä vaihtoehto C on oikein. 

12. 
Viisi keskenään samankokoista neliötä jaetaan pienempiin keskenään yhtä suuriin neliöihin. Missä 
alla näkyvistä kuvioista mustaksi väritetty pinta-ala on suurin? 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

Ratkaisu: 
Koska neliö jaetaan vaaka- ja pystysuorassa suunnassa yhtä moneen osaan, voidaan huomata että 
niissä kuvioissa, joissa rivejä on parillinen määrä, myös mustia ja valkoisia neliöitä on tasan yhtä 
monta (tämä voidaan todeta esim. numeroimalla syntyneet neliöt vasemmalta oikealle ja ylhäältä 
alas, ks. kuva alla): 

  

Koska jokaisen kuvion ensimmäinen neliö on musta, on parittomien rivien kuvioissa tasan yksi 
musta neliö enemmän kuin valkoisia. Mitä enemmän neliöitä koko kuviossa on, sitä pienempi 
tämän yhden mustan neliön osuus koko kuviosta on. Pienin pariton rivien määrä on 3, joten 
kohdassa B mustan pinta-alan osuus on suurin. 
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13. 
Suuri kolmio jaetaan tasasivuisiin kolmioihin kuten kuvassa. Pienen harmaan kolmion sivun pituus 
on 1 m. Mikä on suuren kolmion piirin pituus? 

 

(A) 15 m 
 

(B) 17 m 
 

(C) 18 m 
 

(D) 20 m 
 

(E) 21 m 
 

Ratkaisu: 
Koska kaikki pienemmät kolmiot ovat tasasivuisia, niin kuvan numeroidut neljä kolmiota ovat 
kaikki yhtä suuria (sivut, joihin on piirretty yksi viiva, ovat yhtä pitkiä eli 1 m): 

 

Näin ollen kolmion 5 sivun pituus on 1 m + 1 m = 2 m (kaksi viivaa), joten myös kolmioiden 6 ja 7 
sivujen pituudet ovat 2 m ja suuren kolmion kanta on yhteensä 1 m + 2 m + 2 m = 5 m pitkä: 
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Näin ollen kolmioiden 8 ja 10 sivujen pituus on yhteensä 1 m + 2 m = 3 m. Koska kolmioilla 8 ja 9 
on yhteinen sivu, ovat ne yhtä suuret, joten myös kolmiot 9, 10 ja 11 ovat yhtä suuret ja niiden 
sivut ovat yhtä pitkät. Siispä niiden kaikkien sivut ovat 3 m : 2 = 1,5 m pitkät: 

 

Laskemalla yhteen sivujen 7, 10 ja 11 sivut huomataan, että suuren kolmion oikeanpuoleinen sivu 
on niin ikään 5 m (2 m + 1,5 m + 1,5 m). Vastaavasti myös vasemmanpuoleinen sivu on 5 m pitkä, 
joten kolmion piirin pituus on 5 m + 5m + 5 m = 15 m ja vaihtoehto A on oikein. 

Helpompi ratkaisu (jos tiedossa, että tasasivuisen kolmion kaikki kulmat ovat yhtä suuria eli 60 
astetta): Suuren kolmion kulmat ovat myös 60 astetta, joten suuri kolmio on myös tasasivuinen. 
Näin ollen kolmion alimman sivun pituudesta seuraa kolmion piiri: 3 ∙ 5m = 15m. 

14. 
Noidalla on puutarhassaan 30 eläintä: koiria, kissoja ja hiiriä. Noita muuttaa ensin 6 koiraa kissoiksi 
ja sitten 5 kissaa hiiriksi. Tämän jälkeen puutarhassa on yhtä monta koiraa, kissaa ja hiirtä. Kuinka 
monta kissaa puutarhassa oli aluksi? 

(A) 4 
 

(B) 5 
 

(C) 9 
 

(D) 10 
 

(E) 11 
 

Ratkaisu:  
Koska eläinten määrä ei muutoksissa muutu, on lopussa 10 kissaa (kolmasosa kaikkien eläinten 
määrästä). Ennen viimeistä muutosta kissoja oli viisi enemmän eli yhteensä 15. Kuusi näistä 
kissoista oli ennen ensimmäistä muutosta koiria, joten alussa kissoja oli 15 − 6 = 9 eli vaihtoehto 
C on oikein. 
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5 pistettä 

15. 
Jos Alexilla ei ole hattua, niin Bobilla on hattu. Jos Bobilla ei ole hattua, niin Carlilla on hattu.  
Tänään Bobilla ei ole hattua. Kenellä on hattu? 

(A) Alexilla ja 
Carlilla 
 

(B) Vain Alexilla 
 

(C) Vain Carlilla 
 

(D) Ei Alexilla 
eikä Carlilla 
 

(E) Ei ole 
mahdollista 
päätellä. 
 

Ratkaisu: 
Koska Bobilla ei ole hattua, niin Carlilla on hattu. Myös Alexilla on oltava hattu, sillä jos hänellä ei 
olisi, niin Bobilla pitäisi olla. Siten sekä Alexilla että Carlilla on hattu, joten vaihtoehto A on oikein. 

16. 
Kuvan kuutioon on kirjoitettu positiivinen kokonaisluku jokaiselle tahkolle.  
Vastakkaisilla tahkoilla sijaitsevien lukujen tulo on kaikkialla kuutiossa sama. 
Mikä on kuutioon kirjoitettujen lukujen pienin mahdollinen summa? 

 

(A) 36 
 

(B) 37 
 

(C) 41 
 

(D) 44 
 

(E) 60 
 

Ratkaisu: 
Koska kuvassa näkyvät luvut 5, 10 ja 15, voidaan tarkastella pienintä sellaista lukua, joka on 
jaollinen kaikilla mainituista luvuista. Tällainen on luku 30 (voidaan tarkastella esim. alkutekijöitä 
5, 10 = 2 ∙ 5 ja 15 = 3 ∙ 5; vaaditussa luvussa on esiinnyttävä kaikkien lukujen tekijät, joten luku 
on 2 ∙ 3 ∙ 5 = 30). Näin ollen lukua 5 vastapäätä on luku 6, lukua 10 vastapäätä on luku 3 ja 
15 vastapäätä on luku 2. Siispä niiden summa on 5 + 6 + 10 + 3 + 15 + 2 = 41 ja vaihtoehto C 
on oikein. 
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17.  
Kuusi keskenään yhtä painavaa mustaa kuulaa ja kolme keskenään yhtä painavaa valkoista kuulaa 
on aseteltu kuvan mukaisesti kahdelle vaa’alle siten, että vaa’at ovat tasapainossa. 

Kuinka paljon kuvan yhdeksän kuulaa painavat yhteensä? 

 

(A) 100 g 
 

(B) 99 g 
 

(C) 96 g 
 

(D) 94 g 
 

(E) 90 g 
 

Ratkaisu:  
Ylemmästä vaa’asta huomataan, että kaksi mustaa kuulaa painaa yhtä paljon kuin kaksi valkoista 
kuulaa ja 6 g, joten yhden mustan kuulan painon oltava puolet tästä eli yhtä paljon kuin yhden 
valkoisen kuulan paino ja 3g. Siispä alemman vaa’an oikean puolen musta kuula voitaisiin korvata 
valkoisella kuulalla ja 3g punnuksella. Nyt vaa’an oikealla puolella on yksi valkoinen kuula ja 33g: 

 

Vaaka pysyy tasapainossa myös poistamalla molemmilta puolilta valkoiset kuulat: 

 

Siispä kolme mustaa kuulaa painaa yhteensä 33 g, joten yhden mustan kuulan paino on 33 g: 3 =
11 g. 

Ylemmässä vaakakuvassa mustien kuulien yhteispaino on siten 22 g, joten valkoisen kuulan täytyy 
painaa (22 g − 6 g): 2 = 16 g: 2 = 8 g. 

Näin ollen kuulat painavat yhteensä 6 ∙ 11 g + 3 ∙ 8 g = 66 g + 24 g = 90 g ja vaihtoehto E on 
oikein. 
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18. 
Benjamin kirjoittaa positiivisen kokonaisluvun ensimmäiseen ympyrään ja sen jälkeen täyttää 
loput ympyrät nuolen osoittamalla tavalla. 

 

Kuinka moni ympyröihin kirjoitettavista kuudesta luvusta on jaollinen luvulla 3? 

(A) Täsmälleen 1 
 

(B) Voi olla joko 1 
tai 2 
 

(C) Täsmälleen 2 
 

(D) Voi olla joko 
2 tai 3 
 

(E) Voi olla joko 3 
tai 4 
 

Ratkaisu: 
Voidaan ensin todeta, että neljäs luku on joka tapauksessa jaollinen kolmella, sillä se on saatu 
kolmella kertomisen tuloksena. Tällöin viides luku ei sitä ole (kolmella jaolliseen lukuun on 
lisättävä kolmella jaollinen luku eli vähintään luku 3, jotta näin olisi). Koska viides luku ei ole 
jaollinen kolmella, niin myöskään kuudes luku ei sitä ole, sillä kolmella jaoton luku ei muutu 
kolmella jaolliseksi, vaikka sen kertoisi kahdella. Riittää siis enää tarkastella ensimmäistä kolmea 
lukua: 

Jos ensimmäinen luku on jaollinen kolmella, niin seuraavat kaksi eivät ole (lukuun pitäisi lisätä luku 
3, jotta se olisi sitä). Tällöin rivillä olisi yhteensä kaksi kolmella jaollista lukua. 

Jos ensimmäinen luku ei ole jaollinen kolmella, siitä saadaan kolmella jaollinen lisäämällä siihen 
joko luku 1 tai 2 (esim. jos luku on 8, niin siihen on lisättävä 1, jos luku olisi 7, niin siihen olisi 
lisättävä 2). Kumpi tahansa se onkin, vain yksi kolmesta ensimmäisestä ympyrästä toteuttaa 
kolmella jaollisuuden. Näin ollen myös tässä tapauksessa rivillä on yhteensä kaksi kolmella jaollista 
lukua. 

Näin siis vaihtoehto C on oikein. 

19. 
Jere ja hänen kahdeksan serkkuaan ottivat selfieitä. Jokainen näistä serkuista esiintyy kahdessa tai 
kolmessa valokuvassa. Jokaisessa kuvassa on täsmälleen 5 hänen serkkuaan. Kuinka monta selfietä 
Jere otti? 

(A) 7 
 

(B) 6 
 

(C) 5 
 

(D) 4 
 

(E) 3 
 

Ratkaisu: 
Koska Jere esiintyy itse jokaisessa kuvassa, voidaan jättää hänet laskuista tarkasteltaessa kuvissa 
esiintyviä ihmisiä. Jokaisessa kuvassa esiintyy tasan viisi serkkua, joten jos lasketaan kuvissa 
esiintyvät serkut, on serkkuja kuvissa yhteensä viidellä jaollinen määrä, kun jokainen henkilö 
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lasketaan niin monta kertaa kuin hän on kuvissa yhteensä. Jos jokainen serkuista esiintyisi vain 
kahdessa valokuvassa, olisi valokuvissa Jeren lisäksi yhteensä 2 ∙ 8 = 16 serkusta, johon ei kolme 
kuvaa riitä. Seuraava viidellä jaollinen luku on 20. Näin ainakin neljän serkuksen täytyy esiintyä 
kolmessa kuvassa. Jos tasan neljä serkusta esiintyy kolmessa kuvassa ja loput neljä serkusta 
kahdessa kuvassa, serkuksia esiintyisi kuvissa yhteensä 3 ∙ 4 + 2 ∙ 4 = 20. Tällöin kuvia olisi otettu 
tasan neljä, sillä 20: 5 = 4. Enempää kuvia ei ole voitu ottaa, sillä serkusten kuvissa näkyvä 
kokonaismäärä voisi mainituilla ehdoilla nousta ainoastaan neljällä (enimmillään kuvissa voisi 
esiintyä 3 ∙ 8 = 24 serkusta), eikä yksikään luvuista 21, 22, 23 tai 24 ole viidellä jaollinen. Neljä 
kuvaa on mahdollista esim. näin: 

1, 2, 3, 4, 5 
1, 2, 3, 4, 5 
1, 2, 6, 7, 8 
4, 5, 6, 7, 8, 

jolloin serkut 1, 2, 4 ja 5 ovat kolmessa kuvassa ja muut kahdessa. Siis vaihtoehto D on oikein. 

20. 
Sallilla on kaksi konetta: ensimmäinen vaihtaa 1 valkoisen poletin 4 punaiseksi poletiksi ja toinen 
vaihtaa 1 punaisen poletin 3 valkoiseksi poletiksi. Alussa Sallilla on 4 polettia, jotka ovat kaikki 
valkoisia. Tasan 11 vaihdon jälkeen Sallilla on 31 polettia. Kuinka moni niistä on punainen? 

(A) 11 
 

(B) 14 
 

(C) 17 
 

(D) 21 
 

(E) 27 
 

Ratkaisu:  
Joka vaihdolla Salli saa joko 3 tai 2 polettia lisää. Koska poletteja on alussa 4 ja lopussa 31, on niitä 
tultava  31 − 4 = 27 lisää. Alussa voidaan tarkastella sitä, kuinka monta kolmen poletin lisäystä 
tarvitaan. Jos jokainen 11:stä vaihdosta toisi kaksi polettia lisää, saisi Salli niillä vaihdoilla yhteensä 
11 ∙ 2 = 22 polettia lisää. Tämä on 5 polettia liian vähän, joten viiden näistä vaihdoista tulee olla 
kolmen poletin lisäyksiä. Järjestyksellä ei ole vaikutusta polettien määrään. Todetaan vielä, että 
mainittu vaihtojen määrä on mahdollinen. Tämä onnistuu esim. tässä järjestyksessä: 

Ensin kaikki neljä valkoista polettia punaisiksi (Salli saa poletteja lisää 4 ∙ 3 = 12 kappaletta). Nyt 
Sallilla on 16 polettia, joista kaikki ovat punaisia. 

Sitten kuusi saaduista punaisista poleteista valkoisiksi (Salli saa poletteja lisää 6 ∙ 2 = 12 
kappaletta). Nyt Sallilla on 28 polettia, joista 16 − 6 = 10 on punaisia. 

Lopuksi vielä yksi valkoinen poletti punaisiksi (Salli saa vielä 3 polettia lisää). Nyt Sallilla on 31 
polettia, joista 10 + 4 = 14 on punaisia. 

Vaihtoehto B on siis oikein. 
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21. 
Digitaalisessa kellossa jokainen numero muodostuu enintään seitsemästä viivan muotoisesta 
valosta, kuten kuvassa: 

 
Valitettavasti samat kaksi valoa ovat rikki jokaisen numeron kohdalla. Tällä hetkellä kello näyttää 

 
Mitä kello näyttää 3 tunnin ja 45 minuutin kuluttua? 

(A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
 

(E) 

 
 

Ratkaisu: 
Koska kellon kymmeniä tunteja osoittava merkki voi olla joko 0, 1 tai 2, voidaan nykyistä 
ajanhetkeä osoittavasta lukemasta päätellä sen olevan 2 (kummassakaan merkissä 0 tai 1 ei 
esiinny keskimmäinen poikkiviiva). Näin ollen voidaan päätellä, että rikkinäiset valot ovat ylempi 
oikeanpuoleinen pystyviiva ja alempi vasemmanpuoleinen keskiviiva: 

  
Vastaavasti päätellään että tunnit voivat näyttää ainoastaan lukemia 20, 21, 22 ja 23, joista 
ainoastaan lukema 23 on mahdollinen, sillä toinen tunteja osoittava merkki sisältää keskimmäisen 
poikkiviivan ja alemman oikeanpuoleisen pystyviivan (jota ei ole merkissä 2): 

 
Minuutteja osoittavast merkit näyttävät lukemaa 47, sillä ainoastaan ne voidaan muodostaa 
kahden puuttuvat valon avulla: 

 
Nyt kello on siis 23:47. 
3 tunnin ja 45 minuutin kuluttua kellon tulisi osoittaa 03:32, joka saadaan ainoastaan kohdan A 
lukemasta lisäämällä puuttuvat valot: 

 

Vaihtoehto A on siis oikein. 
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Kilpailu pidetään aikaisintaan 25.3.

Logon suunnitteli Samin Ahmed.
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1.
Kuvassa näkyvät juoksukilpailun viisi parasta juoksijaa. Mitä korkeammalla tasolla juoksija palkintokorokkeella seisoo, sitä parempi hänen sijoituksensa on. Ensimmäiseksi tullut on siis ylimpänä. Kuka juoksijoista tuli kisassa kolmanneksi?



		(A) A


		(B) B


		(C) C


		(D) D


		(E) E






Ratkaisu: 
Juoksija D seisoo korkeimmalla korokkeella, joten hän oli kisassa ensimmäinen. Toiseksi tuli juoksija B. Juoksija E tuli kolmanneksi.



2. 
Mayat kirjoittivat luvut käyttäen pisteitä ja viivoja. Piste merkitsi lukua 1 ja viiva lukua 5. Kuinka he kirjoittivat luvun 17?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 








Ratkaisu: 
, joten kolme viivaa ja kaksi pistettä vastaavat lukua 17. Vastaus C on siis oikein.

3. 
Mikä luku kuuluu kysymysmerkin paikalle, jos alla olevat laskut lasketaan oikein?



		(A) 4


		(B) 5


		(C) 6


		(D) 7


		(E) 8






Ratkaisu:
Ensimmäisenä voidaan laskea ylemmän vaakarivin yhteenlasku . Vasemmanpuoleisen pystyrivin laskun puuttuva luku on 8, sillä . Oikeanpuoleisen pystyrivin summa on
, joten kysymysmerkin paikalle saadaan erotus . Vaihtoehto B on siis oikein.


4. 
Digitaalinen kello näyttää tältä: 



Mitä kello näyttää, kun siinä on seuraavan kerran numerot 2, 0, 1 ja 9 jossakin järjestyksessä?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 







Ratkaisu:
Koska minuutit muuttuvat ennen tunteja, voidaan tarkastella ensin tilannetta, jossa tunnit näyttävät edelleen aikaa 20, mutta minuutit ovat muuttuneet. Minuuttilukemaa voidaan vaihtaa ainoastaan numeroiden 1 ja 9 paikkaa vaihtamalla, jolloin kellossa olisi minuuttien kohdalla lukema 91. Tällaista tilannetta ei tule, sillä kello voi näyttää enintään 59:ää minuuttia. Seuraava mahdollinen tuntilukema on 21, jolloin minuuttilukeman täytyy koostua numeroista 0 ja 9. Näistä aikaisempi ja ainoa mahdollinen on 09, joten kellon lukema 21:09 on vaadittu lukema ja vaihtoehto C siten oikein.

5.
Luokan oppilaista 14 ottaa aina omat sukset mukaansa ja loput 12 lainaa aina sukset koulusta. Jos puolet luokan oppilaista osallistuu hiihtoretkelle, kuinka monella osallistujalla vähintään on omat sukset?

		(A) 1


		(B) 2


		(C) 3


		(D) 4


		(E) 5






Ratkaisu: 
Luokalla on yhteensä 14+12=26 oppilasta, joten puolet luokan oppilaista on 26:2=13 oppilasta. Koska 12 oppilasta käyttää lainasuksia, on vähintään yhdellä oltava omat sukset. Siispä vaihtoehto A on oikein.

6.
Tavallisessa arpakuutiossa on kaikki silmäluvut 1-6, kukin omalla tahkollaan siten, että kahden vastakkaisen tahkon silmäluvun summa on 7. Mikä seuraavista kuvista voi esittää tavallista arpakuutiota?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 








Ratkaisu: 

Mikään vaihtoehdoista A, B, C tai D ei käy, sillä etummaisen tahkon silmälukua vastaava pari, joka muodostaisi summan 7, näkyy kuvassa, eikä voi siten olla vastakkaisella piilossa olevalla sivulla:

A: 5+2
B: 3+4
C: 4+3
D: 6+1

Sen sijaan kohdan E arpakuutiossa näkyvät ainoastaan parilliset silmäluvut 2, 4 ja 6, joten näiden parit 5, 3 ja 1 voivat sijaita näkymättämissä. Näin ollen kohdan E arpakuutio voi olla tavallinen arpakuutio.

7.
Kuusi nauhaa on punottu kuvassa näkyvällä tavalla.


Miltä punos näyttää toiselta puolelta?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 






Ratkaisu:
Toiselta puolelta katsottuna päältä menevät nauhat näyttävät menevän ali. Lisäksi silloin kun nauhoja ei käännetä ylösalaisin, oikea ja vasen vaihtavat paikkaa. Tarkastellaan ensin tilannetta, jossa ylös-alas-käännöstä ei ole tehty:

Alkuperäisen kuvan alimman vaalean nauhan alittavat vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen tumma nauha. 

Toiselta puolelta katsottuna alimman vaalean nauhan tulisi siis kulkea keskimmäisen ja oikeanpuoleisen tumman nauhan ali. Näin on kohdissa B ja C.


Kohdan B kuva ei voi kuitenkaan vastata haluttua tilannetta, sillä siinä keskimmäinen tumma nauha menee kahden vaalean nauhan päältä, kun sen pitäisi tehdä niin ainoastaan keskimmäisen vaalean nauhan kohdalla.


Jäljelle jää siis ainoastaan vaihtoehto C. Käymällä läpi kuvan jokainen ylitys ja alitus huomataan, että C vastaa haluttua tilannetta.

Seuraavaksi voidaan tarkastella tilannetta, jossa kuvio on käännetty ylösalaisin. Koska ylösalaisin kääntö voidaan tehdä joko ennen toisen puolen tarkastelua tai sen jälkeen, riittää kääntää alkuperäinen kuvio heti ylösalaisin. Alkuperäinen kuvio ylösalaisin käännettynä näyttää tältä:



Koska alaoikealla kaksi sinistä nauhaa ylittää keltaisen nauhan, vastaavasti toiselta puolelta tarkasteltuna alavasemmalla kahden sinisen nauhan tulisi alittaa keltainen nauha. 



Näin ei ole yhdessäkään annetuista vaihtoehdoista, joten ainoastaan vaihtoehto C on niistä sopiva.
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8.
Kengururyhmän jäsenten ikien summa on 60 vuotta. Kaksi vuotta sitten samojen kenguruiden ikien summa oli 36 vuotta. Kuinka monta kengurua ryhmässä on?

		(A) 10


		(B) 12


		(C) 15


		(D) 20


		(E) 24






Ratkaisu: 
Kahdessa vuodessa ikien summa on kasvanut  vuodella. Koska kaksi vuotta sitten jokaisen kengurun ikä on ollut kaksi vuotta vähemmän, saadaan kenguruiden lukumäärä jakamalla ikien summan muutos kahdella: . Vaihtoehto B on siis oikein.

9.
Stella maalaa kuvassa näkyvät samankokoisista kuutioista tehdyt rakennelmat. Pohjakerroksessa on 8 kuutiota. Mihin rakennelmista kuluu eniten maalia?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 






Ratkaisu: 
Kaikkien rakennelmien pohjiin ja pohjakerroksen reunoille, vasemmanpuoleisen seinämän ulkopintaan ja pohjiin sekä päätyihin kuluu yhtä paljon maalia:


Riittää siis tarkastella oikeanpuoleisten päällimmäisten paikkojen pintoja. Jos paikalla ei ole kuutiota, on maalattavia pintoja kaksi, esim:

 

Jos paikalla on kuutio, jonka vieressä on toinen kuutio, on maalattavia pintoja kolme:



Sellaisella paikalla, jossa on kuutio, joka ei ole kiinni toisessa kuutiossa, maalattavia pintoja on neljä (sama kuin edellä, mutta yksi pinta enemmän). Näin ollen siihen rakennelmaan, jossa on eniten irrallisia kuutioita, kuluu eniten maalia. Ainoastaan kohdissa A ja C tällä rivillä kuutioita on kaksi ja vain kohdassa A ne ovat irrallaan toisistaan. Näin ollen A on oikea vaihtoehto.

10.
Jokaisella kuvan kolmesta lapusta on kolminumeroinen luku. Kaksi numeroa on piilossa. Lapuilla olevien lukujen summa on 826. Mikä on kahden piilossa olevan numeron summa?



		(A) 7


		(B) 8


		(C) 9


		(D) 10


		(E) 11






Ratkaisu:
Voidaan tarkastella yhteenlaskualgoritmia. Merkitään piilossa olevia numeroita kirjaimilla x ja y:

  243
  1x7
+y26
____

  826

Kuvassa näkyvät lukujen ykköset: 3, 7 ja 6, joiden summa , joten summassa kymmeniin on lisättävä 1. Koska kuvassa näkyviät kymmeniä vastaavat numerot ovat 4 ja 2 (summa ) ja lukujen summassa kymmeniä on 2, on piilossa olevan numeron x oltava 5, jotta summa olisi 12: .
Kymmenien summasta satoihin tulee siis lisätä myös 1. Koska kuvassa näkyvät satoja vastaavat numerot 2 ja 1, ja summan on ehdon mukaan oltava 8, on piilossa olevan numeron y oltava 4. 

Piilossa olevien numeroiden summa on siis 5+4=9 eli vaihtoehto C on oikein.

11.
Samma Sammakko syö tavallisesti täsmälleen 5 hämähäkkiä päivässä. Sellaisina päivinä, joina Samma loikkii erittäin paljon, hän syö täsmälleen 10 hämähäkkiä. Hän söi 60 hämähäkkiä 9 päivän aikana. Kuinka monena päivänä Samma Sammakko loikki erittäin paljon?

		(A) 1


		(B) 2


		(C) 3


		(D) 6


		(E) 9






Ratkaisu:
Jos Samma olisi syönyt joka päivä täsmälleen 5 hämähäkkiä, olisi hän yhdeksän päivän aikana syönyt hämähäkkiä. Näin ollen hän söi 15 hämähäkkiä enemmän kuin tavallisesti. Niinä päivinä, joina Samma loikki erittäin paljon, hän söi hämähäkkiä enemmän, joten näitä päiviä oli . Siispä vaihtoehto C on oikein.

12.
Viisi keskenään samankokoista neliötä jaetaan pienempiin keskenään yhtä suuriin neliöihin. Missä alla näkyvistä kuvioista mustaksi väritetty pinta-ala on suurin?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 






Ratkaisu:
Koska neliö jaetaan vaaka- ja pystysuorassa suunnassa yhtä moneen osaan, voidaan huomata että niissä kuvioissa, joissa rivejä on parillinen määrä, myös mustia ja valkoisia neliöitä on tasan yhtä monta (tämä voidaan todeta esim. numeroimalla syntyneet neliöt vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, ks. kuva alla):

 

Koska jokaisen kuvion ensimmäinen neliö on musta, on parittomien rivien kuvioissa tasan yksi musta neliö enemmän kuin valkoisia. Mitä enemmän neliöitä koko kuviossa on, sitä pienempi tämän yhden mustan neliön osuus koko kuviosta on. Pienin pariton rivien määrä on 3, joten kohdassa B mustan pinta-alan osuus on suurin.





13.
Suuri kolmio jaetaan tasasivuisiin kolmioihin kuten kuvassa. Pienen harmaan kolmion sivun pituus on 1 m. Mikä on suuren kolmion piirin pituus?



		(A) 15 m


		(B) 17 m


		(C) 18 m


		(D) 20 m


		(E) 21 m






Ratkaisu:
Koska kaikki pienemmät kolmiot ovat tasasivuisia, niin kuvan numeroidut neljä kolmiota ovat kaikki yhtä suuria (sivut, joihin on piirretty yksi viiva, ovat yhtä pitkiä eli 1 m):


Näin ollen kolmion 5 sivun pituus on 1 m + 1 m = 2 m (kaksi viivaa), joten myös kolmioiden 6 ja 7 sivujen pituudet ovat 2 m ja suuren kolmion kanta on yhteensä 1 m + 2 m + 2 m = 5 m pitkä:



Näin ollen kolmioiden 8 ja 10 sivujen pituus on yhteensä 1 m + 2 m = 3 m. Koska kolmioilla 8 ja 9 on yhteinen sivu, ovat ne yhtä suuret, joten myös kolmiot 9, 10 ja 11 ovat yhtä suuret ja niiden sivut ovat yhtä pitkät. Siispä niiden kaikkien sivut ovat 3 m : 2 = 1,5 m pitkät:



Laskemalla yhteen sivujen 7, 10 ja 11 sivut huomataan, että suuren kolmion oikeanpuoleinen sivu on niin ikään 5 m (2 m + 1,5 m + 1,5 m). Vastaavasti myös vasemmanpuoleinen sivu on 5 m pitkä, joten kolmion piirin pituus on 5 m + 5m + 5 m = 15 m ja vaihtoehto A on oikein.

Helpompi ratkaisu (jos tiedossa, että tasasivuisen kolmion kaikki kulmat ovat yhtä suuria eli 60 astetta): Suuren kolmion kulmat ovat myös 60 astetta, joten suuri kolmio on myös tasasivuinen. Näin ollen kolmion alimman sivun pituudesta seuraa kolmion piiri: .

14.
Noidalla on puutarhassaan 30 eläintä: koiria, kissoja ja hiiriä. Noita muuttaa ensin 6 koiraa kissoiksi ja sitten 5 kissaa hiiriksi. Tämän jälkeen puutarhassa on yhtä monta koiraa, kissaa ja hiirtä. Kuinka monta kissaa puutarhassa oli aluksi?

		(A) 4


		(B) 5


		(C) 9


		(D) 10


		(E) 11






Ratkaisu: 
Koska eläinten määrä ei muutoksissa muutu, on lopussa 10 kissaa (kolmasosa kaikkien eläinten määrästä). Ennen viimeistä muutosta kissoja oli viisi enemmän eli yhteensä 15. Kuusi näistä kissoista oli ennen ensimmäistä muutosta koiria, joten alussa kissoja oli  eli vaihtoehto C on oikein.
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15.
Jos Alexilla ei ole hattua, niin Bobilla on hattu. Jos Bobilla ei ole hattua, niin Carlilla on hattu. 
Tänään Bobilla ei ole hattua. Kenellä on hattu?

		(A) Alexilla ja Carlilla


		(B) Vain Alexilla


		(C) Vain Carlilla


		(D) Ei Alexilla eikä Carlilla


		(E) Ei ole mahdollista päätellä.






Ratkaisu:
Koska Bobilla ei ole hattua, niin Carlilla on hattu. Myös Alexilla on oltava hattu, sillä jos hänellä ei olisi, niin Bobilla pitäisi olla. Siten sekä Alexilla että Carlilla on hattu, joten vaihtoehto A on oikein.

16.
Kuvan kuutioon on kirjoitettu positiivinen kokonaisluku jokaiselle tahkolle. 
Vastakkaisilla tahkoilla sijaitsevien lukujen tulo on kaikkialla kuutiossa sama.
Mikä on kuutioon kirjoitettujen lukujen pienin mahdollinen summa?



		(A) 36


		(B) 37


		(C) 41


		(D) 44


		(E) 60






Ratkaisu:
Koska kuvassa näkyvät luvut ja , voidaan tarkastella pienintä sellaista lukua, joka on jaollinen kaikilla mainituista luvuista. Tällainen on luku  (voidaan tarkastella esim. alkutekijöitä  ja ; vaaditussa luvussa on esiinnyttävä kaikkien lukujen tekijät, joten luku on ). Näin ollen lukua vastapäätä on luku , lukua  vastapäätä on luku ja vastapäätä on luku . Siispä niiden summa on  ja vaihtoehto C on oikein.














17. 
Kuusi keskenään yhtä painavaa mustaa kuulaa ja kolme keskenään yhtä painavaa valkoista kuulaa on aseteltu kuvan mukaisesti kahdelle vaa’alle siten, että vaa’at ovat tasapainossa.

Kuinka paljon kuvan yhdeksän kuulaa painavat yhteensä?



		(A) 100 g


		(B) 99 g


		(C) 96 g


		(D) 94 g


		(E) 90 g






Ratkaisu: 
Ylemmästä vaa’asta huomataan, että kaksi mustaa kuulaa painaa yhtä paljon kuin kaksi valkoista kuulaa ja 6 g, joten yhden mustan kuulan painon oltava puolet tästä eli yhtä paljon kuin yhden valkoisen kuulan paino ja 3g. Siispä alemman vaa’an oikean puolen musta kuula voitaisiin korvata valkoisella kuulalla ja 3g punnuksella. Nyt vaa’an oikealla puolella on yksi valkoinen kuula ja 33g:



Vaaka pysyy tasapainossa myös poistamalla molemmilta puolilta valkoiset kuulat:



Siispä kolme mustaa kuulaa painaa yhteensä 33 g, joten yhden mustan kuulan paino on .

Ylemmässä vaakakuvassa mustien kuulien yhteispaino on siten , joten valkoisen kuulan täytyy painaa .

Näin ollen kuulat painavat yhteensä  ja vaihtoehto E on oikein.

18.
Benjamin kirjoittaa positiivisen kokonaisluvun ensimmäiseen ympyrään ja sen jälkeen täyttää loput ympyrät nuolen osoittamalla tavalla.



Kuinka moni ympyröihin kirjoitettavista kuudesta luvusta on jaollinen luvulla 3?

		(A) Täsmälleen 1


		(B) Voi olla joko 1 tai 2


		(C) Täsmälleen 2


		(D) Voi olla joko 2 tai 3


		(E) Voi olla joko 3 tai 4






Ratkaisu:
Voidaan ensin todeta, että neljäs luku on joka tapauksessa jaollinen kolmella, sillä se on saatu kolmella kertomisen tuloksena. Tällöin viides luku ei sitä ole (kolmella jaolliseen lukuun on lisättävä kolmella jaollinen luku eli vähintään luku 3, jotta näin olisi). Koska viides luku ei ole jaollinen kolmella, niin myöskään kuudes luku ei sitä ole, sillä kolmella jaoton luku ei muutu kolmella jaolliseksi, vaikka sen kertoisi kahdella. Riittää siis enää tarkastella ensimmäistä kolmea lukua:

Jos ensimmäinen luku on jaollinen kolmella, niin seuraavat kaksi eivät ole (lukuun pitäisi lisätä luku 3, jotta se olisi sitä). Tällöin rivillä olisi yhteensä kaksi kolmella jaollista lukua.

Jos ensimmäinen luku ei ole jaollinen kolmella, siitä saadaan kolmella jaollinen lisäämällä siihen joko luku 1 tai 2 (esim. jos luku on 8, niin siihen on lisättävä 1, jos luku olisi 7, niin siihen olisi lisättävä 2). Kumpi tahansa se onkin, vain yksi kolmesta ensimmäisestä ympyrästä toteuttaa kolmella jaollisuuden. Näin ollen myös tässä tapauksessa rivillä on yhteensä kaksi kolmella jaollista lukua.

Näin siis vaihtoehto C on oikein.

19.
Jere ja hänen kahdeksan serkkuaan ottivat selfieitä. Jokainen näistä serkuista esiintyy kahdessa tai kolmessa valokuvassa. Jokaisessa kuvassa on täsmälleen 5 hänen serkkuaan. Kuinka monta selfietä Jere otti?

		(A) 7


		(B) 6


		(C) 5


		(D) 4


		(E) 3






Ratkaisu:
Koska Jere esiintyy itse jokaisessa kuvassa, voidaan jättää hänet laskuista tarkasteltaessa kuvissa esiintyviä ihmisiä. Jokaisessa kuvassa esiintyy tasan viisi serkkua, joten jos lasketaan kuvissa esiintyvät serkut, on serkkuja kuvissa yhteensä viidellä jaollinen määrä, kun jokainen henkilö lasketaan niin monta kertaa kuin hän on kuvissa yhteensä. Jos jokainen serkuista esiintyisi vain kahdessa valokuvassa, olisi valokuvissa Jeren lisäksi yhteensä  serkusta, johon ei kolme kuvaa riitä. Seuraava viidellä jaollinen luku on 20. Näin ainakin neljän serkuksen täytyy esiintyä kolmessa kuvassa. Jos tasan neljä serkusta esiintyy kolmessa kuvassa ja loput neljä serkusta kahdessa kuvassa, serkuksia esiintyisi kuvissa yhteensä . Tällöin kuvia olisi otettu tasan neljä, sillä . Enempää kuvia ei ole voitu ottaa, sillä serkusten kuvissa näkyvä kokonaismäärä voisi mainituilla ehdoilla nousta ainoastaan neljällä (enimmillään kuvissa voisi esiintyä  serkusta), eikä yksikään luvuista 21, 22, 23 tai 24 ole viidellä jaollinen. Neljä kuvaa on mahdollista esim. näin:

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 6, 7, 8
4, 5, 6, 7, 8,

jolloin serkut 1, 2, 4 ja 5 ovat kolmessa kuvassa ja muut kahdessa. Siis vaihtoehto D on oikein.

20.
Sallilla on kaksi konetta: ensimmäinen vaihtaa 1 valkoisen poletin 4 punaiseksi poletiksi ja toinen vaihtaa 1 punaisen poletin 3 valkoiseksi poletiksi. Alussa Sallilla on 4 polettia, jotka ovat kaikki valkoisia. Tasan 11 vaihdon jälkeen Sallilla on 31 polettia. Kuinka moni niistä on punainen?

		(A) 11


		(B) 14


		(C) 17


		(D) 21


		(E) 27






Ratkaisu: 
Joka vaihdolla Salli saa joko 3 tai 2 polettia lisää. Koska poletteja on alussa 4 ja lopussa 31, on niitä tultava   lisää. Alussa voidaan tarkastella sitä, kuinka monta kolmen poletin lisäystä tarvitaan. Jos jokainen 11:stä vaihdosta toisi kaksi polettia lisää, saisi Salli niillä vaihdoilla yhteensä  polettia lisää. Tämä on 5 polettia liian vähän, joten viiden näistä vaihdoista tulee olla kolmen poletin lisäyksiä. Järjestyksellä ei ole vaikutusta polettien määrään. Todetaan vielä, että mainittu vaihtojen määrä on mahdollinen. Tämä onnistuu esim. tässä järjestyksessä:

Ensin kaikki neljä valkoista polettia punaisiksi (Salli saa poletteja lisää  kappaletta). Nyt Sallilla on 16 polettia, joista kaikki ovat punaisia.

Sitten kuusi saaduista punaisista poleteista valkoisiksi (Salli saa poletteja lisää  kappaletta). Nyt Sallilla on 28 polettia, joista  on punaisia.

Lopuksi vielä yksi valkoinen poletti punaisiksi (Salli saa vielä polettia lisää). Nyt Sallilla on 31 polettia, joista  on punaisia.

Vaihtoehto B on siis oikein.

21.
Digitaalisessa kellossa jokainen numero muodostuu enintään seitsemästä viivan muotoisesta valosta, kuten kuvassa:

Valitettavasti samat kaksi valoa ovat rikki jokaisen numeron kohdalla. Tällä hetkellä kello näyttää

Mitä kello näyttää 3 tunnin ja 45 minuutin kuluttua?

		(A) 


		(B) 


		(C) 


		(D) 


		(E) 






Ratkaisu:
Koska kellon kymmeniä tunteja osoittava merkki voi olla joko 0, 1 tai 2, voidaan nykyistä ajanhetkeä osoittavasta lukemasta päätellä sen olevan 2 (kummassakaan merkissä 0 tai 1 ei esiinny keskimmäinen poikkiviiva). Näin ollen voidaan päätellä, että rikkinäiset valot ovat ylempi oikeanpuoleinen pystyviiva ja alempi vasemmanpuoleinen keskiviiva:
 
Vastaavasti päätellään että tunnit voivat näyttää ainoastaan lukemia 20, 21, 22 ja 23, joista ainoastaan lukema 23 on mahdollinen, sillä toinen tunteja osoittava merkki sisältää keskimmäisen poikkiviivan ja alemman oikeanpuoleisen pystyviivan (jota ei ole merkissä 2):

Minuutteja osoittavast merkit näyttävät lukemaa 47, sillä ainoastaan ne voidaan muodostaa kahden puuttuvat valon avulla:

Nyt kello on siis 23:47.
3 tunnin ja 45 minuutin kuluttua kellon tulisi osoittaa 03:32, joka saadaan ainoastaan kohdan A lukemasta lisäämällä puuttuvat valot:



Vaihtoehto A on siis oikein.
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