
Filosoofiaolümpiaadi loogikatest 2011 
Leia kõige sobivam vastusevariant! 

 
1. Kui ma olen hommikul unine, siis ma joon päeva jooksul liiga palju kohvi. Ma ei joo päeva 

jooksul liiga palju kohvi või mu pea valutab. Mis sellest järeldub? 
a) Kui mu pea ei valuta, siis ma polnud hommikul unine. 
b) Kui mu pea valutab, siis ma olin hommikul unine. 
c) Mu pea valutab või ma joon päeva jooksul liiga palju kohvi. 
d) Ma ei joonud hommikul kohvi ja olin terve päev pahur. 
e) mitte ükski eelnevatest väidetest   
 

2. Väite „Ükski tudeng pole mitte kunagi õigel ajal õiges kohas“ eitus on: 
a) Kõik tudengid on alati õigel ajal õiges kohas. 
b) Mitte ükski tudeng pole mõnikord õigel ajal õiges kohas. 
c) Mõned tudengid pole mitte kunagi valel ajal õiges kohas. 
d) Mõned tudengid on mõnikord õigel ajal õiges kohas. 
e) Kõik tudengid on alati valel ajal vales kohas. 
 

3. Kui kõik kassid on armsad, siis tuleks neid kummardada nagu ebajumalaid. Tupsu on kass, 
kes pole armas. Mis sellest järeldub? 

a) Tupsut tuleks kummardada nagu ebajumalat. 
b) Kõiki kasse tuleks kummardada nagu ebajumalaid. 
c) Kõik ebajumalad on armsad. 
d) Kasse ei tuleks kummardada nagu ebajumalaid. 
e) Mitte ükski eelnevatest väidetest. 
 

4. Kõik lennukid lendavad. Mõned linnud ei lenda. Mis sellest järeldub? 
a) Mõned linnud pole lennukid. 
b) Ükski lennuk pole lind. 
c) Kui mõned lennukid ei lenda, siis mõned linnud lendavad. 
d) Kõik, mis lendab, on kas lind või lennuk. 
e) mitte ükski eelnevatest väidetest 
 

5. Oletame, et on väär, et mõni mesilane on õietolmu vastu allergiline. Milline väide on sellisel 
juhul tõene?  

a) Kõik mesilased on õietolmu vastu allergilised. 
b) Ükski mesilane pole õietolmu vastu allergiline. 
c) Kõik, kes on õietolmu vastu allergilised, on mesilased. 
 

6. Kõik Twitteri kasutajad kasutavad Facebooki. Mõned blogijad ei kasuta Twitterit. Mis 
sellest järeldub? 

a) Mõned blogijad ei kasuta Facebooki. 
b) Mõned Facebooki kasutajad ei kasuta Twitterit. 
c) Ükski Twitteri kasutaja ei blogi. 
d) Kui sind pole Facebookis, siis sind pole olemas. 
e) Mitte ükski eelnevatest väidetest.   
 
 
 
 



 
 

7. Kõigil filosoofidel on alati kõiges õigus. Mis on selle väite eitus? 
a) Mitte ühelgi filosoofil pole mitte kunagi mitte milleski õigus. 
b) Mitte ühelgi filosoofil pole kunagi kõiges õigus. 
c) Mõnedel filosoofidel on alati mõnes asjas õigus. 
d) Mõnedel filosoofidel on mõnikord mõnes asjas õigus. 
e) Kõigil filosoofidel pole alati kõiges õigus.    
 

8. Kui ilm on ilus, siis päike paistab ja linnud laulavad. Ilm on ilus, järelikult 
a) päike paistab 
b) päike ei paista või linnud laulavad 
c) päike paistab ja linnud laulavad 
d) päike paistab, aga linnud ei laula 
 

9. Oletame, et väide „Kõik poliitikud valetavad“ on väär. Milline järgnevatest väidetest on 
sellisel juhul tõene? 

a) Mõned poliitikud valetavad. 
b) Mitte ükski poliitik ei valeta. 
c) Ainult poliitikud valetavad. 
d) Mõni poliitik ei valeta. 
e) Kõik valetajad on poliitikud. 
 

10.  Milline järgnevatest väidetest on ekvivalentne väitega „Kui ma ei õpi loogikat, siis ma ei 
saa targaks?“ 

a) ma saan targaks või ei õpi loogikat 
b) ma õpin loogikat siis, kui saan targaks 
c) kui ma ei saa targaks, siis ma ei õppinud piisavalt loogikat 
d) kui ma õpin loogikat, siis ma saan targaks 
e) ma ei saa targaks või ma õpin loogikat  
 
 


