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3 pistettä 

TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 7 

VASTAUS E C A D A A D 

 

4 pistettä 

TEHTÄVÄ 8 9 10 11 12 13 14 

VASTAUS B B C E B A D 

 

5 pistettä 

TEHTÄVÄ 15 16 17 18 19 20 21 

VASTAUS D E B E B E B 

 

 

Kilpailu pidetään aikaisintaan 25.3.2019. 

Logon suunnitteli Samin Ahmed.  
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3 pistettä 

1. Mitä korkeammalla korokkeella kilpailija seisoo, sitä parempi hänen sijoituksensa on. 

Kuka tuli maaliin kolmantena? 

 
 

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

Ratkaisu: 

Kilpailija D seisoo korkeimmalla korokkeella, joten hän oli kisassa ensimmäinen. Toiseksi tuli 

kilpailija B. Kilpailuja E tuli kolmanneksi. 

 

2. 

Jokainen ympyrä vastaa lukua 1 ja jokainen viiva lukua 5.  

Tämä kuvio:      vastaa lukua 8.   

Mikä kuvio vastaa lukua 12? 

(A)  
 

 

(B)  
 

 

(C)  
 

 

(D)  
 

 

(E)  
 

 
 

Ratkaisu: 

12 = 10 + 2, joten tarvitaan kaksi viitosta ja kaksi ykköstä. Kuvio C on siis oikein. 
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3. 

Eilen oli sunnuntai. Mikä päivä on huomenna? 

(A) tiistai (B) torstai (C) keskiviikko  (D) maanantai (E) lauantai 
 

Ratkaisu: 

Koska eilen oli sunnuntai, nyt on maanantai. Huomenna on siis tiistai. 

4.  

Olafin kirjan kannessa on kaksi aukkoa. Kun kirja on auki, se näyttää tältä: 

 

Mitä Olaf näkee, kun hän sulkee kirjan? 

(A)     (B)    (C)  

(D)    (E)  

 

Ratkaisu: 

Etäisyyksiä mittaamalla voi päätellä, että suljettuna kirja näyttää tältä: 

 

Vaihtoehto D on siis oikein. 
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5.  

Karina leikkaa tällaisen palan    pois kuviosta.   

 

Minkä palan hän leikkasi? 

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

Ratkaisu: 

Vaihtoehto A on mahdollinen: 

 

Muiden palojen kuvioita ei ole vierekkäin samoissa asennoissa kuin vaihtoehdoissa B - E, joten ne 

eivät ole mahdollisia. Siis vain A on oikein.  
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6. 

Kolme ihmistä käveli lumisella pellolla. Heillä kaikilla oli mutaiset kengänpohjat. 

 

Missä järjestyksessä he kävelivät? 

 

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

Ratkaisu: 

Jäljet kengistä ovat alimmaisena, joten ne syntyivät ensin. Jäljet kengistä ovat 

päällimmäisenä, joten ne syntyivät viimeisenä. Oikea järjestys on siis . 

Tehtävässä ei sanottu, lueteltiinko kenkien järjestys alusta loppuun vai lopusta alkuun. 

Erehtymisen vaaraa ei kuitenkaan ole, sillä vaihtoehto  ei ole tarjolla. 
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7. 

Pia tekee kuvioita tikuista, jotka on kiinnitetty toisiinsa: 

 

Minkä kuvion tekemiseen hän tarvitsee lisää tikkuja? 

 

(A)   (B)   (C)  

(D)  (E)  

Ratkaisu: 

Tikkuja on yhteensä 10 kappaletta: 

 

Kuvio D vaatii 12 tikkua, joten siihen tikut eivät riitä. Kaikissa muissa kuvioissa on 10 tikkua. 
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4 pistettä 

8. 
Mikä numero tulee kysymysmerkin paikalle, kun kaikki laskut on laskettu 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. 
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9. 

Linda käytti 8 nastaa ja kiinnitti 3 valokuvaa: 

Peter haluaa kiinnittää 7 valokuvaa samalla lailla. 

Kuinka monta nastaa hän tarvitsee? 

(A) 14 (B) 16 (C) 18  (D) 22 (E) 26 
 

Ratkaisu: 

Jokaiseen valokuvaa tarvitaan vasempaan reunaan kaksi nastaa. Viimeiseen valokuvaan tarvitaan 

nastat myös oikeaan reunaan. Nastoja tarvitaan siis yhteensä 7 ⋅ 2 + 2 eli 14 + 2 = 16. 

10. 

Dennis haluaa ottaa kuviosta  

 

 

pois yhden neliön ja kääntää jäljelle jäänyttä kuviota vähän. Kuinka moni seuraavista kuvioista on 

mahdollista tehdä näin? 

 

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

Ratkaisu: 

Poistamalla jonkin päätypalan saa aikaiseksi kolme esitetyistä muodoista: 

 

Palat eivät ole mahdollisia, sillä ne eivät sisälly alkuperäiseen palaan. 
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11. 

Koiran paino kiloina on kokonaisluku. Kuinka paljon yksi koira painaa? 

 

(A) 7 kg (B) 8 kg (C) 9 kg (D) 10 kg (E) 11 kg 
 

Ratkaisu: 

Ensimmäisestä vaa’asta näkee, että yhden koiran paino on alle 12 kg.  

Toisesta vaa’asta näkee, että kaksi koiraa painaa yli 20 kg, eli yksi koira painaa yli 10 kg. 

(Oletettavasti kuvan koirat ovat keskenään yhtä painavia.)  

Ainoa kokonaisluku lukujen 10 ja 12 välissä on 11, joten koira painaa 11 kg. 

12. 

Saralla on 16 sinistä marmorikuulaa. Hän voi vaihtaa niitä kahdella tavalla: 

3 sinistä kuulaa yhteen punaiseen kuulaan tai  

2 punaista kuulaa viiteen vihreään kuulaan. 

Kuinka monta vihreää kuulaa hän voi enintään saada? 

(A) 5 (B) 10 (C) 13 (D) 15 (E) 20 
 

Ratkaisu: 

Vihreitä kuulia voi saada vain punaisten kuulien avulla, joten ensin tarvitaan mahdollisimman 

monta punaista. 

16 sinisestä kuulasta saa viisi kappaletta kolmen kuulan sarjoja (3 ⋅ 5 = 15) ja yksi sininen jää yli. 

 

Nämä 15 sinistä kuulaa saa vaihdettua viideksi punaiseksi kuulaksi. 

Viisi punaista kuulaa saa vaihdettua kymmeneksi vihreäksi kuulaksi (5 ⋅ 2 = 10). 

  



    Sivu 9 / 15 

                                      Kenguru 2019 Ecolier  
                            Ratkaisut  
 
 
 

13. 

Seppo haluaa kirjoittaa laatikoihin numerot 2, 0, 1 ja 9, yhden joka laatikkoon. Näin muodostuu 

kolminumeroisen ja yksinumeroisen luvun summa. 

 

Seppo haluaa saada mahdollisimman suuren summan. Mitä hän voi kirjoittaa kysymysmerkin 

kohdalle? 

(A) 0 tai 1 (B) 0 tai 2 (C) Vain 0 (D) Vain 1 (E) Vain 2 
 

Ratkaisu: 

Jotta summa olisi mahdollisimman suuri, satojen paikalle kannattaa kirjoittaa suurin luku 9 ja 

kymmenten paikalle toiseksi suurin luku 2. Näin viimeiseksi luvuksi ja kysymysmerkin paikalle jää 0 

tai 1.  Laskut ovat 920 + 1 = 921 ja 921 + 0 = 921. Kumpikin käy, joten vastaus A on oikein.  

14. 

Täysi vesilasi painaa 400 grammaa.  Tyhjä lasi painaa 100 grammaa. 

 

Kuinka monta grammaa painaa lasi, joka on puolillaan vettä? 

(A) 150 g (B) 200 g (C) 225 g (D) 250 g (E) 275 g 
 

Ratkaisu: 

Koska lasin paino on 100 g, täydessä lasissa oleva vesi painaa 300 g. Puolet tästä on 300 g : 2 = 150 

g. Lasi ja puoli lasillista vettä painaa siis yhteensä 100 g + 150 g = 250 g. 
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5 pistettä 

15. 

                  
Yhteensä maksamme Yhteensä maksamme Yhteensä maksamme Kuinka paljon me 

5 senttiä.   7 senttiä.   10 senttiä.   maksamme 

       yhteensä? 

(A) 8 senttiä (B) 9 senttiä (C) 10 senttiä (D) 11 senttiä (E) 12 senttiä 
 

Ratkaisu: 

Tapa 1 

Vertaamalla tietoja 

  ja  

Yhteensä maksamme  Yhteensä maksamme 

7 senttiä    10 senttiä   

nähdään, että päärynä 3 senttiä kalliimpi kuin omena. Koska omena ja päärynä maksavat yhteensä 

5 senttiä, omenan hinnan täytyy olla 1 sentti ja päärynän 4 senttiä. 

 

Banaani maksaa siis 10 snt – 4 snt = 6 snt, eli yhteishinnaksi tulee 1 snt + 4 snt + 6 snt = 11 senttiä. 

Vaihtoehto D on siis oikein. 

Tapa 2 

Nopeampi ratkaisutapa on laskea kolme ensimmäistä tilannetta yhteen, jolloin saadaan kahden 

omenan, kahden päärynän ja kahden banaanin hinnaksi 5 snt + 7 snt + 10 snt = 22 senttiä. Puolet 

siitä on 11 senttiä, eli yksi omena, yksi päärynä ja yksi banaani maksavat yhteensä 11 senttiä. 

Vaihtoehto D on siis oikein. 
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16. 

Jokainen kuvio vastaa jotakin lukua. Jokaisen rivin summa näkyy oikealla. 

 

Mitä lukua  vastaa? 

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

Ratkaisu: 

Keskimmäiseltä riviltä nähdään, että kolmen pallon summa on 12, eli =4. 

Kun tämä vähennetään ylimmältä riviltä, nähdään että on yhteensä 15 –  4 = 11. 

 

Kun tämä vähennetään alimmalta riviltä, nähdään että = 16 − 11 = 5. 

Kaksi sydäntä on siis yhteensä 10, joten alimmalta riviltä nähdään, että =16 – 10 = 6. 

17. 

Kirjan sivut on numeroitu 1, 2, 3, 4, 5 ja niin edelleen. Numero 5 esiintyy tasan 16 kertaa 

sivunumeroissa. Kuinka monta sivua kirjassa voi korkeintaan olla? 

(A) 49 (B) 64 (C) 66 (D) 74 (E) 80 
 

Ratkaisu: 

Ensimmäiset luvut, joissa 5 esiintyy ovat 

5, 15, 25, 35, 45,   (viisi kpl numeroa 5) 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  (yksitoista kpl numeroa 5) 

Tämän jälkeen viitosia on kasassa 16 kpl, joten seuraava numeron 5 sisältävä luku 65 ei enää 

mahdu mukaan. Kirjassa on siis enintään 64 sivua. 
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18. 

Käytävän mitat näkyvät kuvassa. Kissa kävelee katkoviivalla merkityn reitin keskellä käytävää. 

 

Kuinka pitkän matkan kissa kävelee? 

(A) 63 m (B) 68 m (C) 69 m (D) 71 m (E) 83 m 
 

Ratkaisu: 

Kissa kävelee vaakasuuntaan matkan, joka on yhtä pitkä kuin 36 m + 28 m = 64 m. 

 

Kuvassa pystysuuntainen matka 20 m – 4 m + 3 m = 19 m, sillä kissan reitti on 4 m leveämmän 

käytävän seinästä, mutta vain 3 m kapeamman käytävän seinästä. 

 

Yhteensä kuljettu matka on 64 m + 19 m = 83 m. 
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19. 

Puistossa on 15 eläintä: lehmiä, kissoja ja kenguruita. 

Tasan 10 eläintä ei ole lehmiä ja tasan 8 ei ole kissoja. Kuinka monta kengurua puistossa on? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8 (E) 10 
 

Ratkaisu: 

Koska eläimistä 10 ei ole lehmiä, loput 15 – 10 = 5 ovat. 

Koska eläimistä 8 ei ole kissoja, loput 15 – 8 = 7 ovat. 

Lehmiä ja kissoja on siis yhteensä 5 + 7 = 12. 

Loput 15 – 12 = 3 eläintä ovat kenguruita. 

20. 

Marilla on 9 pientä kolmiota: 3 punaista (P), 3 keltaista (K) ja 3 sinistä (S). 

Hän haluaa tehdä ison kolmion yhdistämällä pienet kolmiot niin, etteivät samanväriset kolmiot ole 

vierekkäin. Mari sijoittaa muutaman värillisen pikkukolmion kuten kuvassa ja merkitsee loppuja 

kolmioita numeroilla. 

 

P 

 

K           .      

 

S                        S 

Mikä väitteistä on totta, kun Marin kolmio on valmis? 

 

(A) 1 on keltainen ja 3 on punainen. 

(B) 1 on sininen ja 2 on punainen. 

(C) 1 ja 3 ovat punaisia. 

(D) 5 on punainen ja 2 on keltainen. 

(E) 1 ja 3 ovat keltaisia. 
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Ratkaisu: 

Kolmioiden 4 ja 5 täytyy olla sininen ja sininen ja punainen kuvan mukaisesti 

 

Tämän jälkeen kaikki kolme sinistä on käytetty, joten loput täytyy täyttää punaisilla ja keltaisilla. 

Sen voi tehdä vain yhdellä tavalla: 

 

Oikein on siis vain väite A: Kolmiot 1 ja 3 ovat keltaisia. 

21. 

Viiden lapsen nimet ovat Alek, Bartek, Czarek, Darek and Edek. Vain yksi heistä on syönyt keksin. 

Alek sanoo: “Minä en ole syönyt keksiä.” 

Bartek sanoo: “Minä olen syönyt keksin.” 

Czarek sanoo: “Edek ei ole syönyt keksiä.” 

Darek sanoo: “Minä en ole syönyt keksiä.” 

Edek sanoo: ”Alek on syönyt keksin.” 

Vain yksi lapsista valehtelee. Kuka on syönyt keksin? 

(A) Alek (B) Bartek (C) Czarek (D) Darek (E) Edek 
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Ratkaisu: 

Alek ja Edek ovat eri mieltä keskenään, joten toinen heistä valehtelee. 

Bartek, Czartek ja Darek puhuvat siis totta. Bartek sanoo syöneensä keksin, joten hän sen söi. 

Oikea vastaus on B. 

Koska Bartek söi keksin, Alek ei syönyt. Edek on siis se, joka valehtelee. 


