
Loogikatest 2012 
 

 

Terminit mõni on kasutatud tähenduses vähemalt üks. 

Tõmba ring ümber kõige õigema vastusevariandi! 

 

 

1. On väär, et ma ei vasta ühelegi küsimusele õigesti. Milline väide on sel juhul tõene? 
 

a. Ma vastan kõikidele küsimustele õigesti. 

b. Mõnele küsimuse vastan ma ikka õigesti. 

c. Ma vastan mõnele küsimusele valesti. 

d. Ma vastan kõikidele küsimustele valesti. 

 

2. On tõene, et mõni finalist on kursis kõikide filosoofide ideedega. Milline järgnevatest 

väidetest on sel juhul väär? 
 

a. Mõni finalist ei ole kursis ühegi filosoofi ideedega. 

b. Mitte ükski finalist ei ole kursis mitte ühegi filosoofi ideedega. 

c. Mõni finalist ei ole kursis kõikide filosoofide ideedega. 

d. Iga finalisti puhul eksisteerib mõni filosoof, kelle ideedega ta kursis ei ole. 

 

3. Kõik piimatooted on radioaktiivsed. Mõned maasikad on piimatooted. Järelikult: 
 

a. Kõik maasikad on radioaktiivsed. 

b. Mitte ükski maasikas ei ole piimatoode. 

c. Mõned piimatooted ei ole maasikad. 

d. Mõned radioaktiivsed asjad on maasikad. 

 

4. On väär, et ükski koer ei mängi mitte kunagi kassi ja hiire mängu. Milline järgnevatest 

väidetest on sel juhul kindlasti tõene? 
 

a. Mõnikord mängib mõni koer kassi ja hiire mängu. 

b. Vahel ei mängi ükski koer parasjagu kassi ja hiire mängu. 

c. Mõnikord mängib mõni hiir kassi ja koera mängu. 

d. Kõik koerad mängivad kassi ja hiire mängu. 

 

5. Mitte ükski hiir ei ole printer. Mitte ükski kass ei ole printer. Järelikult: 
 

a. Mõni hiir on kass. 

b. Mõni kass ei ole hiir. 

c. Mitte ükski hiir ei ole kass. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 



6. Kui filosoof X ütleb, et Jumal on surnud, siis ütleb Jumal, et filosoof X on surnud. 

Filosoof X sureb ära, kui Jumal ütleb, et filosoof X on surnud. Järelikult: 
 

a. Kui Jumal on surnud, siis filosoof X ei sure. 

b. Kui filosoof X ei ütle, et Jumal on surnud, siis filosoof X ei sure ära. 

c. Filosoof X kas sureb ära või ta ei ütle, et Jumal on surnud. 

d. Filosoof X kas ütleb, et Jumal on surnud, või filosoof X ei sure ära. 

e. Neist eeldustest ei järeldu midagi. 

 

7. Ma ei joo kohvi, kui mul ei ole koort. Kui mul on koort, siis ma suhkrut ei tarvita. Ma 

ei tarvita suhkrut. Järelikult: 
 

a. Mul on koort. 

b. Ma joon kohvi. 

c. Ma ei joo kohvi. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 

8. Kui Jürka on nõid, siis ta ei ole lähe vangi. Jürka kas läheb vangi või ostab poest 

šokolaadi. Jürka ei osta poest šokolaadi. Järelikult: 
 

a. Jürka ei lähe vangi. 

b. Jürka ei ole nõid. 

c. Jürka on nõid, aga läheb vangi. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 

9. On tõene, et kui kass saab hiire kätte, siis koer liputab saba. Milline järgnevatest 

väidetest on sel juhul kindlasti väär (ei saa mitte mingil võimalikul juhul olla tõene)? 
 

a. Koer liputab saba ja kass saab hiire kätte. 

b. Kass ei saa hiirt kätte või koer liputab saba. 

c. Kass saab hiire kätte ja koer ei liputa saba. 

d. Kass ei saanud hiirt kätte ja koer ei liputa saba. 

 

10. Mõnel punasel sokil on armsad lontis kõrvad. Mitte ükski punane sokk pole kadunud. 

Järelikult: 
 

a. Mitte ühelgi kadunud asjal pole armsaid lontis kõrvu. 

b. Mõnel kadunud asjal pole armsaid lontis kõrvu. 

c. Mõni armsate lontis kõrvadega asi on kadunud. 

d. Mõni armsate lontis kõrvadega asi pole kadunud. 

e. Mul on mustad sokid. 



Loogikatest 2012 vastused 
 

 

Terminit mõni on kasutatud tähenduses vähemalt üks. 

Tõmba ring ümber kõige õigema vastusevariandi! 

 

 

1. On väär, et ma ei vasta ühelegi küsimusele õigesti. Milline väide on sel juhul tõene? 
 

a. Ma vastan kõikidele küsimustele õigesti. 

b. Mõnele küsimuse vastan ma ikka õigesti. 

c. Ma vastan mõnele küsimusele valesti. 

d. Ma vastan kõikidele küsimustele valesti. 

 

2. On tõene, et mõni finalist on kursis kõikide filosoofide ideedega. Milline 

järgnevatest väidetest on sel juhul väär? 
 

a. Mõni finalist ei ole kursis ühegi filosoofi ideedega. 

b. Mitte ükski finalist ei ole kursis mitte ühegi filosoofi ideedega. 

c. Mõni finalist ei ole kursis kõikide filosoofide ideedega. 

d. Iga finalisti puhul eksisteerib mõni filosoof, kelle ideedega ta kursis ei ole. 

 

3. Kõik piimatooted on radioaktiivsed. Mõned maasikad on piimatooted. Järelikult: 
 

a. Kõik maasikad on radioaktiivsed. 

b. Mitte ükski maasikas ei ole piimatoode. 

c. Mõned piimatooted ei ole maasikad. 

d. Mõned radioaktiivsed asjad on maasikad. 

 

4. On väär, et ükski koer ei mängi mitte kunagi kassi ja hiire mängu. Milline 

järgnevatest väidetest on sel juhul kindlasti tõene? 
 

a. Mõnikord mängib mõni koer kassi ja hiire mängu. 

b. Vahel ei mängi ükski koer parasjagu kassi ja hiire mängu. 

c. Mõnikord mängib mõni hiir kassi ja koera mängu. 

d. Kõik koerad mängivad kassi ja hiire mängu. 

 

5. Mitte ükski hiir ei ole printer. Mitte ükski kass ei ole printer. Järelikult: 
 

a. Mõni hiir on kass. 

b. Mõni kass ei ole hiir. 

c. Mitte ükski hiir ei ole kass. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 



6. Kui filosoof X ütleb, et Jumal on surnud, siis ütleb Jumal, et filosoof X on surnud. 

Filosoof X sureb ära, kui Jumal ütleb, et filosoof X on surnud. Järelikult: 
 

a. Kui Jumal on surnud, siis filosoof X ei sure. 

b. Kui filosoof X ei ütle, et Jumal on surnud, siis filosoof X ei sure ära. 

c. Filosoof X kas sureb ära või ta ei ütle, et Jumal on surnud. 

d. Filosoof X kas ütleb, et Jumal on surnud, või filosoof X ei sure ära. 

e. Neist eeldustest ei järeldu midagi. 

 

7. Ma ei joo kohvi, kui mul ei ole koort. Kui mul on koort, siis ma suhkrut ei tarvita. 

Ma ei tarvita suhkrut. Järelikult: 
 

a. Mul on koort. 

b. Ma joon kohvi. 

c. Ma ei joo kohvi. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 

8. Kui Jürka on nõid, siis ta ei ole lähe vangi. Jürka kas läheb vangi või ostab poest 

šokolaadi. Jürka ei osta poest šokolaadi. Järelikult: 
 

a. Jürka ei lähe vangi. 

b. Jürka ei ole nõid. 

c. Jürka on nõid, aga läheb vangi. 

d. Nendest eeldustest ei järeldu ükski eelnevatest väidetest. 

 

9. On tõene, et kui kass saab hiire kätte, siis koer liputab saba. Milline järgnevatest 

väidetest on sel juhul kindlasti väär (ei saa mitte mingil võimalikul juhul olla 

tõene)? 
 

a. Koer liputab saba ja kass saab hiire kätte. 

b. Kass ei saa hiirt kätte või koer liputab saba. 

c. Kass saab hiire kätte ja koer ei liputa saba. 

d. Kass ei saanud hiirt kätte ja koer ei liputa saba. 

 

10. Mõnel punasel sokil on armsad lontis kõrvad. Mitte ükski punane sokk pole 

kadunud. Järelikult: 
 

a. Mitte ühelgi kadunud asjal pole armsaid lontis kõrvu. 

b. Mõnel kadunud asjal pole armsaid lontis kõrvu. 

c. Mõni armsate lontis kõrvadega asi on kadunud. 

d. Mõni armsate lontis kõrvadega asi pole kadunud. 

e. Mul on mustad sokid. 

 

 


