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ÜLESANDEID LOOGIKAST 

 
Sõna “loogika” tuleneb kreeka sõnast λ ο γ ι κ η   s.o teadus mõtlemisest. 
Loogika on teadus õige mõtlemise seadustest ja vormidest, seda loetakse 
filosoofia ja matemaatika piirimail asuvaks.  
Õige mõtlemine s.t tõestest eeldustest tõelevastavate järelduste tegemist.  
 
 
Matemaatiline loogika on matemaatika osa, mis uurib loogika probleeme 
matemaatiliste meetoditega. Peale matemaatika enese on matemaatiline 
loogika leidnud laialdast rakendamist arvutiteaduses, tehnikas, keeleteaduses 
jne.  
Matemaatilise loogika sümbolite, tähistuste ja teemadega käesolevas 
materjalis me ei tegele - piirdume “tavalise” loogilise mõtlemisega - vaatleme 
ülesandeid, kus arutlemist on rohkem kui arvutamist.  
 
Väidetakse, et matemaatikaga tegelemisel pole niivõrd tähtis osata arvutada ja 
omada väga head mälu, kui just osata loogiliselt mõelda. Ning kõik me tahame  
õigesti mõelda - jõuda faktide/andmete põhjal õige otsuseni/vastuseni. ☺ 
 
 
Kõigepealt paar näidet. 
 
Näide 1. Pikaajaliste vaatluste tulemusena tegi rühm maailma juhtivaid 
drakonolooge kindlaks järgmised faktid. 
a) Draakon on õnnelik, kui tal pole lapsi, kes ei oska lennata. 
b) Kõik rohelised draakonid oskavad lennata. 
c) Draakon, kelle vanematest vähemalt üks on roheline, on ka ise roheline.  
Tõesta nende faktide abil uurijate järeldus, et kõik rohelised draakonid on 
õnnelikud. 
(ol. piirkondlik voor,1999, 9.klass) 
 
Lahendus: Olgu D mingi roheline draakon ja d tema suvaline laps. Väitest c) 
järeldub, et draakon d on samuti roheline, väitest b) saame, et d oskab lennata. 
Seega draakoni D kõik lapsed oskavad lennata ning väite a) põhjal on D õnnelik. 
Kui draakonil D pole ühtegi last, siis ta on õnnelik ainuüksi väite a) põhjal. 
Hindamisjuhend: Tõestuse eest, et rohelise draakoni kõik lapsed oskavad lennata 
(5p). Lõppjärelduse tegemise eest (2p) 
 
Näide 2. Pargis kasvavad männid ja tammed. Milline järgnevatest lausetest saab 
olla tõene? 
 

A: Iga tamm on lühem kui mõni mänd ja iga mänd on lühem kui mis tahes tamm 
B: Iga tamm on lühem kui mõni mänd ja mõni mänd on lühem kui mis tahes tamm 
C: Mõni tamm on lühem kui mõni mänd ja iga mänd on lühem kui mis tahes tamm 
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D: Mõni tamm on lühem kui mistahes mänd ja mõni mänd on lühem kui mis tahes 
tamm 
E: Väited A, B, C ja D on  alati valed. 
 

Lahendus: (B) A: Teame, et iga tamm on lühem kui mõni mänd, s.t iga tamme 
korral peab leiduma mänd, mis on sellest tammest pikem. Järelikult pargi pikim 
puu peab olema mänd. Lause, et iga mänd on lühem kui mis tahes tamm, 
tähendab, et ükskõik millist ühest männist ja ühest tammest koosnevat paari me 
ka ei vaatleks, alati on mänd lühem kui tamm. See aga ei saa ülesande 
vastusevariandis antud lause esimese poolega olla samaaegselt tõene  
B: Lause esimesest poolest saame, et pargi pikim puu on mänd. Lause teisest 
poolest saame, et pargi lühim puu on mänd. See väide saab olla tõene. 
C: Lause esimesest poolest saame, et pargis kasvab vähemalt üks tamm, mis on 
lühem vähemalt ühest männist. Seega ei saa tõene olla lause teine pool, millest 
järeldub, et kõik männid on lühemad kui kõik tammed. 
D: Lause esimesest poolest saame, et pargi lühim puu on tamm. Seega ei saa 
tõene olla lause teine pool, mis ütleb, et pargi lühim puu on mänd. 
E: See väide ei ole tõene, kuna väide B saab olla tõene. 
 
 
 
Selleks, et teha õigeid järeldusi, on hea teada mõningaid põhilisi otsustusi, 
mida tuleb vastu võtta. 
 

1) Kõik A on B, ehk iga A on B. 
Näited: Kõik koerad on elusolendid. 
   Iga romb on rööpkülik. 
2) Mitte ükski A ei ole B, s.t ei leidu ühtegi A-d, mis oleks B. 
Näited: Mitte ükski kivi ei ole elusolend. 
   Mitte ükski negatiivne täisarv ei ole naturaalarv. 
3) Mõni A on B, s.t leidub vähemalt üks A, mis on B. 
Näited: Mõni koer on must. 
            Mõni algarv on paarisarv. 
4) Mõni A ei ole B, s.t leidub vähemalt üks A, mis ei ole B. 
Näited: Mõni elusolend ei hinga kopsudega. 
            Mõni algarv ei ole paarisarv. 

 
Otsustused 1. ja 4.  ning 2. ja 3. on vasturääkivad otsused, s.t need on 
teineteise eitused.  
Kui kehtib 1, siis ei saa kehtida 4 ja vastupidi.  
Kui lause on tõene, siis eitus on vale ning kui lause osutub valeks, siis eitus 
osutub tõeseks. 
See on loogikas tuntud kui välistatud kolmanda seadus: loogika põhimõte, 
mille kohaselt kahest vasturääkivast lausest P ja eitus P on üks tõene ja teine 
väär, kolmandat võimalust ei ole. 
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Seega 
a)  kui lause “kõik A on B” osutub valeks, siis lause “mõni A ei ole B” on 

tõene ja vastupidi. 
b) kui lause “mitte üksi A ei ole B” osutub valeks, siis lause “mõni A on B” 

osutub tõeseks ja vastupidi. 
 
Näited: a) Lause “kõik sahtlis olevad pliiatsid on kollased” eitus on “sahtlis 
on vähemalt üks pliiats, mis ei ole kollane” ehk “mõni pliiats ei ole kollane”.  
 
b) Lause “Mitte ükski sahtlis olevatest pliiatsitest ei ole punane” eitus on 
“sahtlis on vähemalt üks punane pliiats” ehk “mõni pliiats on punane”.  
 
 

Näide 3. Planeedil Mars avastati peadega olevused. Üks avastuse teinud 
teadlastest ütles ajakirjanikele: "Igal Marsi elanikul on kaks pead". Hilisemal 
vaatlusel osutus aga see teadlase väide valeks. Milline järgnevatest väidetest on 
seega kindlasti tõene? 
 

A) Ei ole olemas kahe peaga Marsi elanikku. 
B) Igal Marsi elanikul on 1 või rohkem kui 2 pead. 
C) On olemas ühe peaga Marsi elanik. 
D) On olemas Marsi elanik, kellel on kas 1 või rohkem kui 2 pead. 
E) On olemas Marsi elanik, kellel on rohkem kui kaks pead. 
 

Lahendus: Väide "Igal  Marsi elanikul on kaks pead" osutus valeks. Järelikult 
leidub vähemalt üks selline Marsi elanik, kellel ei ole kahte pead. Järelikult kehtib 
väide "on olemas Marsi elanik, kellel on kas 1 või rohkem kui 2 pead". 
 
 
Näide 4. Millises vastusevariandis on lause „Iga osaleja lahendas ära rohkem kui 
20 ülesannet“ eitus?  (Känguru, 2014) 
 

A: Mitte ükski osaleja ei lahendanud ära rohkem kui 20 ülesannet. 
B: Vähemalt üks osaleja lahendas ära vähem kui 21 ülesannet. 
C: Iga osaleja lahendas ära vähem kui 20 ülesannet. 
D: Vähemalt üks osaleja lahendas ära täpselt 20 ülesannet. 
E: Vähemalt üks osaleja lahendas ära rohkem kui 20 ülesannet. 
 

Lahendus: Antud lause eituseks nimetatakse sellist lauset, mis on tõene siis ja 
ainult siis, kui antud lause on väär. Lause „Iga osaleja lahendas ära rohkem kui 
20 ülesannet“ muutub vääraks, kui leidus kasvõi üks osaleja, kes ei lahendanud 
ära rohkem kui 20 ülesannet, ehk leidus vähemalt üks lahendaja, kes lahendas 
ära vähem kui 21 ülesannet.  
 
 
Eitustega on seotud ka järgmine loogika seadus:  
Kahekordse eituse seadus: loogika põhimõte - kui pole tõene, et lause P pole 
tõene, siis lause P on tõene. 
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Seadusi, mis loogikas kehtivad on veelgi, aga konkreetset ülesannet 
lahendades tundub neist vägagi vähe kasu olevat - ikka tuleb endal hoolega 
jälgida, mis on tingimus, millal see kehtib, kas mõnikord, alati või mitte kunagi 
ja mis on mille eitus ning vastavalt sellele langetada otsus. 

 
 
 
 

Tingimuslaused 
 
Kaks järgnevat tingimuslauset on olulised ka tõestusülesannete juures. 
Loogiline arutelu ja tõestus erinevad üksteisest vast vaid selle poolest, et 
arutelu on natuke üldisem mõtlemine, uurimine ja järelduste tegemine, tõestus 
aga juba tehtud järelduste ja tulemuste esitamine kellelegi teisele, s.t see, mis 
lõpuks peab järelduma, on juba teada. 
Arutelu puhul pole ülesande lahendajal/probleemiga tegelejal teada, kuhu võib 
antud eeldustest välja jõuda, s.t mis on just see tõene järeldus/vastus, mille ta 
lõpuks peab saama.  
Tõestuse korral on ülesande lahendajal/probleemiga tegelejal teada, mis on 
just see tõene järeldus/vastus, mille ta lõpuks peab saama. Siin on tähtis 
näidata kuidas eeldustest jõutakse selle järelduseni/vastuseni. 
 
 
1) Kui A, siis B. 
S.t kui tingimus A on täidetud, siis kindlasti kehtib ka tingimus B. 
Aga kui on teada, et tingimus B kehtib, siis ei saa sellest järeldada, et tingimus 
A kehtib. 
 
Näide: Kui võitsid lotoga peavõidu, siis oli sul lotopilet ostetud.  
Samas aga sellest, et sul oli lotopilet ostetud ei saa järeldada, et võitsid 
peavõidu. 
 
2)  A kehtib siis ja ainult siis, kui B.  
See lause on samaväärne lausega: A kehtib parajasti siis, kui B. 
S.t kui tingimus A on täidetud, siis saame järeldada, et kehtib tingimus B ja ka 
vastupidi – kui tingimus B on täidetud, siis kehtib ka tingimus A. 
 
Näide: Bingo lotoga võidad peavõidu siis ja ainult siis, kui oma lotopiletil saad 
täis kõik ruudud. Seega, kui võitsid peavõidu, siis said oma piletil kõik ruudud 
täis.  
Teisalt kehtib ka, kui said oma piletil kõik ruudud täis, siis võitsid peavõidu. 
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Kui ülesandes on vaja tõestada/näidata, et  
1) “Kui A, siis B”, siis tuleb näidata, et kui kehtib tingimus A, siis sellest 
järeldub, et kehtib ka tingimus B.  
2) “A kehtib siis ja ainult siis, kui B”  ehk  “A kehtib parajasti siis, kui B”, siis 
tuleb näidata, et tingimusest A järeldub tingimus B ja ka vastupidi, et 
tingimusest B järeldub tingimus A. 
 
 
 

Juba vanas Kreekas tunti järeldusreeglit modus ponens: “kui A-st järeldub B, 
ning A on tõsi, siis ka B on tõsi”. 

 
Vaatame nüüd paari näidet etteantud tingimustest järelduste tegemise kohta. 

a) Teada on, et  
1) C kehtib siis ainult siis kui D;  
2) kui C, siis E. 
 

Vaatame milliseid järeldusi me saame teha, kui teame mingi väite 
õigsust. 

Kui C osutub tõeseks, siis kehtivad ka D ja E (vastavalt 1) ja 2) lause 
põhjal.) 
Kui D osutub tõeseks, siis 1) põhjal on tõene C ja 2) saame, et E on 

tõene. 
Kui E osutub tõeseks, siis ei saa antud lausete põhjal midagi järeldada. 
 

b) Teada on, et  
1) C kehtib siis ainult siis kui D;  
2) kui E, siis C.   
 

Vaatame jälle, milliseid otsuseid saame teha. 
Kui C osutub tõeseks, siis 1) põhjal on D tõene. 
Kui D osutub tõeseks, siis 1) põhjal on C tõene. 
Kui E osutub tõeseks, siis 2) põhjal C on tõene ja  1) põhjal on D tõene. 

 
 
Olgu meil antud üks tõene lause „Kui A, siis B“. 
Eelnevast nägime, et kui B on õige, siis ei saa teha järeldust A õigsuse kohta. 
Kas aga saame midagi järeldada  A kohta, kui teame, et B ei kehti? 
 
Vaatame lauset „Kui võitsid lotoga peavõidu, siis oli sul lotopilet ostetud.“ 
Oletame, et tingimus B ei ole täidetud, st sul ei olnud lotopiletit ostetud. 
On selge, et sel juhul ei saanud sa ka võita. Seega saame siin teha järelduse, 
et A ei kehti. 
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Vaatame veel mõningaid lauseid: 
a)  „Kui on oktoober, siis on sügis.“   
Kui nüüd teame, et „ei ole sügis“, siis on selge, et  „ei saa ka olla oktoober“. 
b) „Kui on oktoober, siis ei ole kevad.“ 
Kui nüüd teame, et „on kevad“, siis on selge, et „ei saa olla oktoober“. 
c) „Kui ei ole veebruar, siis kalendrikuus on vähemalt 30 päeva.“ 
Kui nüüd teame, et „kuus ei ole vähemalt 30 päeva“, siis on selge, et „see on 
veebruar“. 
d) „Kui ei ole veebruar, siis kalendrikuus ei ole vähem kui 30 päeva.“ 
Kui nüüd teame, et „kuus on vähem kui 30 päeva“, siis on selge, et „see on 
veebruar“. 
 
Võime öelda, et kui „Kui A, siis B“ on tõene ja teame, et B ei kehti, siis 
saame järeldada, et A ei kehti. 
 
 
Näide 5. Kass Kurri aevastab alati ööpäev enne vihma. Kas on õige, et kui Kurri 
täna aevastas, siis homme sajab vihma?  
 
Lahendus: Ei ole õige, sest kass võis aevastada ka niisama, näiteks külmetuse 
pärast, sest ei ole öeldud, et Kurri aevastab ainult enne vihma. Seepärast võibki 
nii olla, et homme neil vihma ei saja. Kurri aevastamise järgi saaks ilma 
ennustada siis, kui kass aevastaks alati ja ainult ööpäev enne vihma ehk kass 
aevastaks parajasti siis kui järgmisel päeval sajab vihma. 
Märkus: Lause „Kass Kurri aevastab alati ööpäev enne vihma“ võiks ka öelda, et 
kui homme sajab vihma, siis kass Kurri aevastab täna.   
 
Näide 6.   
a) Mõned ametnikud sõitsid koolitusreisile. Teet sõitis koolitusreisile. Kas on õige, 
et Teet on ametnik? 
b) Kõik rohelised elusolendid on roomajad. See olend ei ole roomaja. Kas on 
õige, et see olend ei ole roheline? 
c) Kõik punased köögiviljad on maitsvad. See köögivili ei ole punane. Kas on 
õige, et see köögivili ei ole maitsev? 
d) Sherlock Holmes ei tee piipu ainult nendel hommikutel kui ta läheb kodust välja 
kurjategijat jälitama. Jälitamine kestab alati hilisõhtuni. Täna hommikul Sherlock ei 
teinud piipu. Kas on õige, et ta saabub tagasi hilisõhtul? 
e)  Watsoni küsimusele: “Kuidas see Teil õnnestus?”, vastab Sherlock Holmes: 
“See on ju elementaarne Watson!” ja räägib seejärel kuidas ta kurjategija kindlaks 
tegi. Eile rääkis Sherlock Holmes Watsonile kuidas ta kurjategija kindlaks tegi. 
Kas sellest järeldub, et Watson esitas küsimuse “Kuidas see Teil õnnestus?”  
f) Watsoni küsimusele: “Kuidas see Teil õnnestus?”, vastab Sherlock Holmes 
alati: “See on ju elementaarne Watson!” ja ainult seejärel räägib kuidas ta 
kurjategija kindlaks tegi. Eile rääkis Sherlock Holmes Watsonile kuidas ta 
kurjategija kindlaks tegi. Kas sellest järeldub, et Watson esitas küsimuse “Kuidas 
see Teil õnnestus?” 
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Vastused:  
a)  EI  (ei ole öeldud, et ainult ametnikud sõitsid koolitusreisile) 
b) JAH  (kui see olend oleks roheline, siis esimese lause põhjal peaks ta olema 
roomaja. Teine lause aga ütleb, et ta ei ole roomaja) 
c) EI    (ei ole öeldud, et ainult punased köögiviljad on maitsvad) 
d) JAH  (kuna ta ei tee piipu ainult nendel hommikutel kui läheb jälitama ja 
jälitamine kestab alati hilisõhtuni) 
e) EI  (ei ole öeldud, et siis ja ainult siis räägib Holmes kuidas ta kurjategija 
kindlaks tegi. Ta võib seda ka ilma Watsoni küsimiseta rääkida. Aga alati kui 
Watson esitab küsimuse, siis ta räägib kuidas ta kurjategija kindlaks tegi.) 
f) JAH  (sest ainult siis kui ta on vastanud „see on elementaarne“, alustab ta 
rääkimist kuidas kurjategija kindlaks tegi.) 
 
 
Näide 7. Austraalias oleva Rahvuspargi kohta on teada järgmist 
1) kui paistab päike, siis temperatuur ei ole alla 25° 
2) kui temperatuur on üle 26°, siis paistab päike. 
Milline järgnevatest väidetest on õige? 
 

A: öösel on temperatuur alla 25°  D: päeval ei saa temperatuur olla alla 24° 
B: päeval on temperatuur üle 24° E: kui temperatuur on 25°, siis päike paistab 
C: öösel ei saa temperatuur olla 27° 
 

Lahendus: (C) Ülesandes antud kahest väitest ei järeldu midagi päevaste 
temperatuuride miinimumi kohta, mistõttu väited B ja D ei ole õiged. Kui pidada 
loomulikuks, et öösel päike ei paista, siis võib öine temperatuur olla kuitahes 
madal ja ulatuda kuni 26°, mistõttu väited A ja E ei ole õiged. Tingimuse 2 põhjal 
ei saa öine temperatuur olla üle 26°, mistõttu tingimus C on õige.  
 
 
Näide 8.  Selleks, et veenduda väite "kui tüdrukul ei ole prille, siis tal on tutipael 
peas" õigsuses, tuleb paluda end 
ümber pöörata 
 

A: Maril ja Tanjal     
B: Maril 
C: Tanjal     
D: Annel ja Maril     
E: Tanjal ja Olgal  
 

Lahendus: Õige vastus (A). Annel ei ole vaja paluda end ümber pöörata, sest 
väide ei ütle midagi tüdruku kohta, kellel on prillid. Kui Olgal ei ole prille, siis on 
väide õige. Kui Olgal on prillid, on väide õige, sest ei ole öeldud, et kui on tutipael 
peas, siis peab olema prillideta. Järelikult ei ole vaja tal paluda end ümber 
pöörata. Kui Tanjal on tutipael peas, on väide õige, aga kui  tal ei ole, on väide 
vale. Järelikult tuleb paluda Tanjal end ümber pöörata. Kui Maril on prillid on väide 
õige. Kui Maril ei ole prille on väide vale. Järelikult tuleb paluda Maril end ümber 
pöörata.  

 

Anne       Olga            Tanja             Mari
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Lisaks eelnevalt vaadeldud loogikaülesannetele, mis tuginesid vaid põhilistele 
otsustustele ja tingimuslausetele, kohtab sageli kolme järgnevat tüüpi 
loogikaülesandeid. 
Kõikidel juhtudel peab lahendusest näha olema, et tõesti teisi võimalusi ei 
ole kui see või need, mis on vastuseks antud. Tuleb selgelt kirja panna, 
mis millest järeldub. 
 
 
I  Ülesanded, mis koosnevad reast lausetest, mis väidavad midagi tegelaste 
elukoha, nimede, ametite jne. kohta. Nende andmete põhjal tuleb välja selgitada, 
kes on kes, kellele mingi ese kuulub, millise esemega on tegemist jne. 
 
 
Näide 9. Annel, Pillel ja Siiril on igaühel kaks paari teksapükse. Ühel päeval 
avastasid tüdrukud, et neil on kõigil jalas ühesugused püksid. Millised need 
püksid on, kui Annel on olemas kitsad taskutega püksid ja helesinised taskuteta 
püksid, Pillel taskuteta püksid ja helesinised kitsad taskutega püksid, Siiril laiad 
püksid ja tumesinised kitsad taskutega püksid? 
(ol. piirkondlik voor, 1997, 8.kl) 
 

Lahendus: Tüdrukutel jalas olnud ühesugused teksapüksid ei saa olla kitsad ja 
taskutega, sest Siiril olemasolevad niisugused püksid on tumesinised ja Pillel 
helesinised. Seega pidid Annel olema tol päeval jalas teisena mainitud (s.t 
helesinised, taskuteta) püksid ja Siiril esimesena mainitud (s.t laiad) püksid.  
Vastus: helesinised laiad taskuteta püksid. 
 

Hindamiseeskiri: Pükste iga tunnuse (helesinised, laiad, taskuteta) leidmise eest 
koos vastava põhjendusega: a' 2p. Kõigi kolme tunnuse leidmise korral lisaks: 1p. 
Kui on antud ainult õige vastus (kõik kolm tunnust) ilma selgitusteta, anda 2p. Ühe 
tunnuse puudumisel 1p. 
 
Näide 10. Ema küpsetas tähtpäevaks tordi. Selle kaunistamisega tekkis aga 
raskusi, sest perekonnaliikmete maitse-eelistused ei langenud kokku. Isa nõudis, 
et kui kaunistuste hulka kuuluvad ploomid, siis ei tohi tordil olla keedist. Kui 
kaunistustes on keedist, ei taha poeg seal enam pähkleid näha. Tütar arvas, et 
kui kaunistuses on ploome või pole kreemi, peab seal kindlasti keedist olema. Kui 
puudub kreem või puuduvad pähklid, sooviks vanaema kaunistusse vähemalt 
ploome. Kas kõiki neid nõudmisi on võimalik korraga täita? Milliseid komponente 
seejuures kasutada tuleb? 
(Lahtine võistlus, 16.01.2000, noorem rühm) 
 

Lahendus: Oletame, et kaunistuses leidub ploome. Siis isa nõudmise kohaselt ei 
tohi olla keedist, kuid tütre arvamuse põhjal peab kindlasti keedist olema. 
Järelikult ei tohi kaunistuses ploome olla. Vanaema soovist saame, et siis peab 
olema kreemi ja pähkleid, sest kui  üks neist puuduks, siis tuleks ta asendada 
ploomidega. Poja esitatud tingimusest saame, et ei tohi olla keedist, sest muidu ei 
saaks olla pähkleid. Kaunistuses peab niisiis olema kreemi ja pähkleid, ei tohi olla 
ploome ja keedist. See kombinatsioon on kooskõlas kõigi tingimustega. 
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Hindamisjuhend: Tõestus, et ploome ei saa kaunistuses kasutada: 2p. Tõestus, et 
keedist ei saa kasutada: 3p. Tõestus, et ülejäänud komponente tuleb kasutada: 
2p. Ainult õige vastuse eest ilma  selgituseta sai 1 punkti. 
 
 
II  Ülesanded, kus ühed on need, kes alati räägivad tõtt, teised valetavad alati. 
Neile võivad lisanduda kolmandad, kes siis vahest valetavad, vahest räägivad 
tõtt.   Üldjuhul on siis antud mingid ütlused ning osad neist on tõesed ja osad 
valed.  Välja tuleb selgitada tegelik olukord või siis tõtt/valet rääkinute arvud. 
 
Klassikalistes ülesannetes käib jutt rändurist, kes satub maale, kus on kaks hõimu 
- ühe hõimu liikmed alati valetavad ja teised räägivad alati tõtt. Rändur kohtab 
kahte pärismaalast. Rändur küsib pikema käest: "Kas Sa räägid alati tõtt." 
Pärismaalane vastas "Tarababa". Lühemat kasvu pärismaalane selgitas: "Ta ütles 
jah, aga ta on hirmus valetaja." Millisesse hõimu kuulus kumbki pärismaalane? 
Lahenduseks tuleks vaadata siis kõiki võimalikke olukordi: TT, TV, VT ja VV. (T - 
räägib alati tõtt, V - valetab alati) ning välistada need, mille puhul tekib vastuolu 
ülesandes antud tingimustega. Vastuse saab kätte aga märksa kiiremini, kui 
märgata, et pikem pärismaalane peab küsimusele alati vastama jaatavalt, 
sõltumata sellest, kas ta räägib alati tõtt või siis valet. Kuna lühem pärismaalane 
rääkis tõtt, pidi ta kuuluma hõimu, kes räägib tõtt ja tema pikem kaaslane 
valetajate hõimu. 
 
Klassikaline lahendus sellistele ülesannetele ongi, et tuleb teha oletus ühe ütluse 
kohta ja vaadelda siis teisi ütlusi.  
Kui tekib vastuolu üleande tingimustega, siis oli esialgne oletus vale ja sellest 
saab teha järeldusi. Kui vastuolu ei teki, siis järelikult tulebki välja vastus. 
Siinjuures aga tuleb rõhutada, et lahenduses tuleb põhjendada, miks selline 
vastus on ainuvõimalik. Seega täielikus lahenduses peab näha olema, et kui 
oleks teisiti, siis tekib vastuolu ülesande tingimustega. Kui teistel juhtudel tekkiv 
vastuolu on näitamata, siis umbes pooled punktid lahenduse eest lähevad kaotsi 
�. 
 
Järgmise ülesande hindamiseeskirjast on näha, et 7 punktist  annab vastuolu 
näitamine 3 punkti ja 1 punkti sealt järelduse tegemine. Seega kui kirjas oleks 
vaid vastus ja näidatud, et see sobib ülesande tingimustega siis saaks lahenduse 
eest vaid 3p.  
 
Loomulikult saab konkreetsete ülesannete korral alustada lahendust ka teisiti – 
aga see tuleneb juba konkreetsest ülesandest. (Vaata näide 10. lahendus 2  ja 
näide 13 lahendus 2). 
 
Näide 11. Arhitektid Aron, Baron, Caron, Daron ja Eron esitasid oma projektid 
konkursile. Kuni komisjon töid hindas, tegid arhitektid järgmised avaldused. 
Aron: Baroni töö saab I koha, Daroni töö jääb viimaseks. 
Baron: Minu töö saab II koha, Aroni töö saab III koha. 
Caron: Minu töö saab III koha, Daroni töö saab IV koha. 
Daron: Baroni töö saab III koha, Aroni töö saab IV koha. 
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Eron: Minu töö saab I koha, Caroni töö jääb viimaseks. 
Kui tulemused teatavaks tehti, selgus, et kohad jagamisele ei läinud ning iga 
arhitekti avalduse kahest poolest osutus üks tõeseks ja teine vääraks. 
Millise koha iga arhitekti töö konkursil sai? 
(ol. piirkondlik voor,2011, 7.klass) 
 
Lahendus 1:  Kui Daroni avalduse esimene pool oleks tõene, st Baroni töö oleks 
saanud III koha, siis oleks Baroni avalduse mõlemad pooled väärad (sest kohad 
jagamisele ei läinud), mis on vastuolus ülesande tingimustega. Seega on tõene 
Daroni avalduse teine pool, st Aroni töö sai IV koha. Caroni avaldusest peab nüüd 
olema tõene esimene pool, st tema töö sai III koha. Baroni avaldusest peab 
samuti olema tõene esimene pool, st tema töö sai II koha. Lõpuks näeme, et 
Aroni avaldusest peab olema tõene teine pool, st Daroni töö jäi viimaseks ning I 
koha sai seega Eroni töö. 
Vastus: I koht Eron, II Baron, III Caron, IV Aron, V Daron. 
 

Hindamiseeskiri: ◦ Oletatud, et mingi avalduse üks pooltest (mis tegelikult peab 
olema väär) on tõene ning saadud sellest vastuolu: 3 p 
◦ Tehtud järeldus, et tõene pidi olema selle avalduse teine pool: 1 p 
◦ Sellest lähtudes lahendus lõpule viidud: 3 p 
Ainult õige vastuse eest (kõigi viie arhitekti õiged kohad) ilma selgitusteta 
anda 2 punkti. Kui kasvõi ühe arhitekti koht on vale, siis anda 0 punkti. 
Kui ülesannet on tõlgendatud nii, et kohti võib ka jagada (ning seega saadud 
mitu vastust), siis anda 0 punkti. 
 
Lahendus 2. Paneme tähele, et antud kümnest väitest viis peavad olema tõesed 
ja viis peavad olema valed. 
Vaatame antud ütlusi.  
Baroni koha kohta on 3 erinevat ütlust. On selge, et neist ülimalt üks saab olla 
õige. Seega Baroni koha kohta on kindlasti 2 valet ütlust. 
Aroni kohta on kaks erinevat ütlust ja seega kindlasti üks neist peab olema vale. 
Daroni kohta on kaks erinevat ütlust ja seega kindlasti üks neist peab olema vale. 
Caroni kohtan kaks erinevat ütlust ja seega kindlasti üks neist peab olema vale. 
Oleme saanud, et valede vastuste arv on nii viis. Seega väide, mis käib Eroni 
kohta ei saa olla vale.  Järelikult Eroni ütluse põhjal saame, et õige on, et tema 
töö saab I koha ja on selge, et Caron ei saa viimast kohta.  
Vaadates nüüd Aroni ütlust, siis on selge, et vale on, et Baron saab I koha ja 
järelikult on õige, et Daron jääb viimaseks. 
Caroni ütlusest on vale, et Daron saab IV koha ja järelikult on õige, et Caron saab 
III koha. Baroni ütluses on vale, et Aron saab kolmanda koha ja järelikult on õige, 
et Baroni enda töö saab II koha. Olemegi saanud järjestuse: I koht Eron, II Baron, 
III Caron, IV Aron, V Daron. 
 

Märkus: Analoogselt isikute kohta tehtud ütlustega võiksime vaadelda ka kohtade 
kohta tehtud ütlusi.  I koha kohta on kaks ütlust, järelikult vähemalt üks neist on 
vale. III koha kohta on 3 ütlust ja seega kindlasti vähemalt kaks peavad olema 
valed. Nii IV ja V koha kohta on ka kaks ütlust ja seega mõlemal juhul peab 
vähemalt üks vale olema. Seega saame jällegi viis valet vastust. Seega kuna II 
koha kohta on vaid üks ütlus, siis see peab kindlasti õige olema. Seega Baroni 
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ütlusest peab õige olema, et tema saab II koha.  Järelikult on vale, et Aron saab 
III koha.  Nüüd vaatame Daroni ütlust. On selge, et väide Baroni koha kohta on 
vale ja järelikult peab õige olema, et Aron saab IV koha.  Nii jätkates jõuame jälle 
vastuseni. 
 
Näide 12. Bruno, Benno ja Bernhard on kolm venda, kellest üks räägib alati tõtt, 
teine alati valet ning kolmanda jutus esinevad tõesed ja väärad väited 
vaheldumisi. Üksteise kohta rääkisid poisid järgmist: 
Bruno: "Bennol on heledad juuksed ja Bernhardil on samuti heledad juuksed." 
Benno: "Bernhardil on heledad juuksed, aga Bruno on punapea." 
Bernhard: "Bruno on punapea ja Benno on samuti punapea." 
Tee kindlaks, kas Benno räägib tõtt, valet või mõlemat vaheldumisi. 
(ol. piirkondlik voor, 1997, 10.kl) 
 

Lahendus: Paneme tähele, et Benno ei saa rääkida ainult tõtt, sest üks tema 
väidetest langeb kokku Bruno öelduga ja teine Bernhardi öelduga - seega ei 
saaks siis kumbki neist rääkida ainult valet. Samuti veendume, et Benno ei saa 
rääkida ainult valet, sest siis ei saaks Bruno ega Bernhard rääkida ainult tõtt.  
Vastus: Benno räägib tõtt ja valet vaheldumisi. 
 

Hindamiseeskiri: Näitamise eest, et Benno ei saa rääkida ainult tõtt: 3p. Näitamise 
eest, et Benno ei saa rääkida ainult valet: 3p Lõppjärelduse tegemise eest: 1p 
Kui on antud ainult õige vastus ilma selgitusteta, anda: 1p. 
 
Näide 13. Linnas on kolm tänavat T, V ja P. Kõik linlased, kes elavad tänaval T, 
räägivad alati tõtt, tänava V elanikud valetavad alati, tänava P elanike kõnes 
esinevad aga tõesed ja väärad laused vaheldumisi. Kord märgati linna tuletõrjes 
eemalt tõusvat suitsusammast ja kohe helises ka telefon: 
Helistaja: "Meie tänaval on tulekahju!" 
Korrapidaja: "Missugusel tänaval?" 
Helistaja: "Tänaval P." 
Millisele tänavale pidid sõitma tuletõrjujad? 
(ol. piirkondlik voor,1996, 10.klass) 
 
Lahendus: Kui helistaja oleks tänavalt P, siis oleksid tema öeldud laused kas 
mõlemad väärad või mõlemad tõesed, mis pole ülesande tingimuste kohaselt 
võimalik. Kui helistaja ei ole tänavalt P, siis on tema öeldud kaks lauset omavahel 
vastuolus, s.t ei saa mõlemad olla tõesed. Seega võib helistaja olla ainult tänavalt 
V ning tulekahju pole ei tänaval V ega tänaval P. Tuletõrjujatel tuli sõita tänavale 
T. 
 
Hindamiseeskiri: Selgituse eest, et helistaja ei saa olla tänavalt T: 2p. Selgituse 
eest, et helistaja ei saa olla tänavalt P: 2p. Järelduse eest, et helistaja peab olema 
tänavalt V: 1p. Järelduse eest, et sõita tuleb tänavale T: 2p. 
 
Näide 14. Lumivalgeke tuli koju ja nägi, et võõrasema istub kamina ees ja sööb 
õuna. Lumivalgeke küsis pöialpoistelt, kes avas võõrasemale ukse ja kes andis 
talle õuna. Pöialpoiste vastused olid sellised. 
Õnneseen: „Ukse avas Toriseja, õuna andis Unimüts.“ 
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Toriseja: „Ukse avas Ninatark, õuna andsin mina.“ 
Ninatark: „Mina ust ei avanud, õuna andis Unimüts.“ 
Unimüts: „Ukse avas Õnneseen ja tema andis ka õuna.“ 
On teada, et ühe pöialpoisi vastuses on mõlemad väited tõesed, teisel mõlemad 
väited väärad ning ülejäänud kahe pöialpoisi vastustes on üks väide tõene ja 
teine väär. Kes avas tegelikult võõrasemale ukse ja kes andis talle õuna? 
(ol. piirkondlik voor, 2010, 9.klass) 
 
Lahendus: 
Vastus: ukse avas Õnneseen ja õuna andis Unimüts. 
Esitame pöialpoiste väited tabelina. 

Vastaja Ukse avas Õuna andis 
Õnneseen Toriseja Unimüts 
Toriseja Ninatark Toriseja 
Ninatark mitte Ninatark Unimüts 
Unimüts Õnneseen Õnneseen 

 
Lahendus 1. Paneme tähele, et kui Õnneseene mõlemad vastused oleksid 
tõesed, siis nii Toriseja kui ka Unimütsi mõlemad vastused oleksid väärad, 
mis on vastuolus ülesande tingimustega. Samuti näeme, et kui Toriseja mõlemad 
vastused oleksid tõesed, siis oleksid Õnneseenel ja Unimütsil mõlemad vastused 
väärad, ning kui Unimütsi mõlemad vastused oleksid tõesed, siis oleksid 
Õnneseenel ja Torisejal mõlemad vastused väärad. Järelikult andis kaks tõest 
vastust Ninatark, st õuna andis Unimüts ja Ninatark ust ei avanud. Seega Toriseja 
mõlemad vastused on väärad ning Õnneseenel ja Unimütsil peab nüüd olema 
kummalgi üks tõene ja teine väär vastus. Kuna Unimütsi vastus õuna kohta on 
väär, siis peab tema vastus ukse kohta olema tõene, st ukse avas Õnneseen. 
 

Lahendus 2. Näeme, et kummaski vastuste veerus ei saa kolm vastust olla 
tõesed. Et kahe veeru peale kokku on tõeseid vastuseid neli, siis peab neid 
kummaski veerus olema kaks — siit näeme, et õuna andis Unimüts. Kui ukse 
avanuks Ninatark, siis oleks selle veeru vastustest ainult üks tõene — järelikult 
Ninatark ust ei avanud ning tema vastused on mõlemad tõesed. Teist tõest 
vastust ukse kohta ei saanud anda Toriseja. Kui selle oleks andnud Õnneseen, 
siis oleks kahel pöialpoisil mõlemad vastused tõesed, mis on vastuolus ülesande 
tingimustega. Järelikult teise tõese vastuse ukse kohta andis Unimüts, st ukse 
avas Õnneseen. 
 

Hindamiseeskiri: 
Vastavalt žürii lahendustele 1 ja 2 anname kaks hindamisskeemi. 
Lahendus andmete tabeli ridade järgi. 
◦ Tõestatud, et kaks tõest vastust andis Ninatark: 3 p 
◦ Järeldatud, et õuna andis Unimüts: 1 p 
◦ Järeldatud, et kaks väära vastust andis Toriseja: 1 p 
◦ Järeldatud, et Õnneseene ja Unimütsi vastustes on üks pool tõene, teine väär: 1 
p 
◦ Järeldatud, et Unimütsi vastuse esimene pool on tõene (ja et seega ukse avas 
Õnneseen): 1 p 
Lahendus andmete tabeli veergude järgi. 
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◦ Märgitud, et nii ukse avamise kui ka õuna andmise kohta ei saa olla antud 
rohkem kui kaks tõest vastust: 2 p 
◦ Järeldatud, et kummagi tegevuse kohta peab olema  täpselt kaks tõest vastust: 
1 p 
◦ Saadud, et õuna andis Unimüts: 1 p 
◦ Järeldatud, et ühe tõese vastuse ukse avamise kohta andis Ninatark: 1 p 
◦ Järeldatud, et teise tõese vastuse ukse avamise kohta andis Unimüts ja et ukse 
avas Õnneseen:  2 p 
Ainult täieliku õige vastuse eest (ukse avaja ja õuna andja) ilma selgitusteta anda 
1 punkt. Kui lisaks on kontrollitud vastuse vastavust ülesande tingimustele, siis 
anda 2 punkti. 
 
Näide 15. Hindu jutustas, et ühes templis tema kodumaal on kõrvuti kolm jumala 
kuju, mis pärimuse järgi olevat kunagi rääkinud. Üks kujudest kehastas vale 
jumalat, teine tõe jumalat ning kolmas diplomaatia jumalat. Tõe jumal vastas 
kõigile talle esitatud küsimustele õigesti, vale jumal ainult valetas ja diplomaatia 
jumal andis nii õigeid kui ka valesid vastuseid. Kaua aega ei teadnud keegi, millist 
jumalat mingi kuju kehastab ja millise juttu tasub uskuda. Ühel päeval õnnestus 
ühel targal see mõistatus lahendada. Ta läks templisse ja küsis esimeselt 
(vasakpoolselt) kujult: "Kes seisab sinu kõrval?" Ta sai vastuseks: "Tõe jumal". 
Teiselt (keskmiselt) kujult sai ta küsimusele "Kes sa oled?" vastuseks 
"Diplomaatia jumal." Kolmas (parempoolne) kuju andis küsimusele "Kes seisab 
sinu kõrval?" vastuseks "Vale jumal". Milliseid jumalaid kehastavad need kujud? 
 
Lahendus: Probleemi lahendamiseks tuleb üles leida vasturääkivused kujude 
vastustes. I kuju väidab, et II kuju on tõe jumal. Kui see nii oleks, peaks II kuju 
seda kinnitama. Ent II kuju vastab: "Ma olen diplomaatia jumal." See vastuolu 
ütleb, et II kuju ei ole tõe jumal. Et I kuju valetas, siis ei tule ka tema tõe jumalana 
kõne alla. Järelikult saab vaid III kuju olla tõe jumal. Tema ütlust mööda, mis on 
tõene, on II kuju vale jumal. Seega saab I kuju olla vaid diplomaatia jumal.  
 
Näide 16.  Linnas elavad vaid tõerääkijad ja valetajad. Tõerääkija räägib alati tõtt 
ja valetaja alati valetab. Ühel päeval olid mõned linnaelanikud ühes ruumis ja 
kolm neist ütlesid järgnevad laused. 
Esimene ütles: „Meid ei ole ruumis rohkem kui kolm. Me kõik oleme valetajad.“ 
Teine ütles: „Meid ei ole ruumis rohkem kui neli. Meie seas on nii tõerääkijaid kui 
ka valetajaid.“ 
Kolmas ütles: „Meid on ruumis viis. Meie seas on kolm valetajat.“ 
Mitu linnaelanikku oli ruumis ja mitu valetajat oli nende seas? 
 

A: 3 linnaelanikku, 1 valetaja   B: 4 linnaelanikku, 1 valetaja  
C: 4 linnaelanikku, 2 valetajat   D: 5 linnaelanikku, 2 valetajat  
E: 5 linnaelanikku, 3 valetajat 
 
Lahendus:  Esimene linnaelanik peab olema valetaja, sest tõerääkija ei saa öelda, 
et nad kõik on valetajad. Järelikult on ka vale, et neid ei ole ruumis rohkem kui 
kolm ja seega on ruumis vähemalt 4 linnaelanikku ning seejuures kõik ei ole 
valetajad, s.t nende seas on vähemalt üks valetaja. Teise linnaelaniku teine lause 
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ütleb, et  nende seas on nii tõerääkijaid kui valetajaid, mis on õige. Järelikult on 
tema öeldud lausetest ka esimene õige. Seega on ruumis 4 linnaelanikku. Kuna 
kolmas linnaelanik ütles, et neid on ruumis viis, mis on vale, siis nende seas ei 
saa olla kolm valetajat. Seega on ruumis 4 linnaelanikku ja neist 2 on valetajad. 
 
Näide 17.  Aedikus oli rohkem kui üks känguru. Üks kängurutest ütles: “Meid on 
siin 6” ja hüppas aedikust välja. Igal järgmisel minutil hüppas aedikust välja üks 
känguru ja ütles: ”Kõik, kes enne mind aedikust välja hüppasid, valetasid” ja nii 
seni, kuni aedikusse ei olnud jäänud ühtegi känguru. Mitu känguru rääkis tõtt? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
Lahendus: Kui esimene välja hüpanud känguru rääkis tõtt, siis kõik ülejäänud 
valetasid. Kui esimene välja hüpanud känguru valetas, siis teisena hüpanud 
känguru rääkis tõtt. Sel juhul aga alates kolmandast välja hüpanud kängurust 
oleksid kõik valetanud. Mõlemal juhul saame, et tõtt rääkis üks känguru. 
 
Näide 18. Valevorstide planeedi aasta koosneb 2004 päevast ning selle 
planeedi igal elanikul on aasta kõik päevad jagatud tõe- ja valepäevadeks: 
tõepäevadel räägib ta ainult tõtt, valepäevadel ainult valetab (elaniku tõe- või 
valepäevade arv võib olla ka 0). Planeedi kolmele elanikule esitati ühe aasta igal 
päeval küsimus “Mitmel päeval aastas Te valetate?" Aasta esimesel päeval 
vastas esimene küsitletav, et ta valetab täpselt 1 päeval aastas, teine küsitletav, 
et ta valetab vähemalt 1 päeval aastas, ning kolmas, et ta valetab ülimalt 1 päeval 
aastas. Teisel päeval vastas esimene küsitletav, et valetab täpselt 2 päeval, teine, 
et vähemalt 2 päeval, ning kolmas, et ülimalt 2 päeval aastas, jne., kuni aasta 
viimasel, 2004. päeval vastas esimene küsitletav, et valetab täpselt 2004 päeval, 
teine, et vähemalt 2004 päeval, ning kolmas, et ülimalt 2004 päeval aastas. 
Mitmel päeval aastas valetab iga küsitletav tegelikult? 
(Lahtine võistlus, 22.02.2004, noorem rühm) 
 
Lahendus: Esimene küsitletav valetab 2003, teine 1002 ja kolmas 0 päeval 
aastas. 
Et esimese küsitletava antud vastused on kõik üksteist välistavad, siis sai ta tõtt 
rääkida ülimalt ühel päeval. Samas, kui ta valetanuks kõigil päevadel, siis oleks 
tema 2004. päeval antud vastus tõene — vastuolu. Seega räägib esimene 
küsitletav tõtt ühel päeval (aasta 2003. päeval) ning valetab ülejäänud 2003 
päeval aastas. 1 
Valetagu teine küsitletav n päeval aastas, siis tema esimesel n päeval antud 
vastused on tõesed ja ülejäänud 2004 − n päeval antud vastused on valed. 
Seega n = 2004 − n, kust n = 1002 (teine küsitletav valetab aasta viimasel 1002 
päeval). Oletame nüüd, et kolmas küsitletav valetab n päeval aastas, kus n > 1. 
Siis tema esimesel n − 1 päeval antud vastused on valed ja ülejäänud vastused 
(alates n. päevast) on tõesed. Seega valetab ta tegelikult n − 1 päeval aastas — 
vastuolu. Samas, kui ta valetab 0 päeval aastas, siis on kõik tema antud vastused 
tõesed ning vastuolu ei teki. Seega valetab kolmas küsitletav 0 päeval aastas. 
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Hindamiseeskiri: Lahenduse allpool märgitud osade eest antud punktid 
summeeriti. Iga osa piires on loetletud tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest 
antud punktid. 
Arutlus esimese küsitletava kohta: 2 p. 

Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest: 
* selgitamata, miks ei sobi olukord, kus küsitletav kõigil päevadel valetas: 1 p.  

Arutlus teise küsitletava kohta: 3 p. 
Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest: 
* saadud mõni oluline vastuolu, nt. näidatud, et küsitletav ei saanud 2004. 
päeval tõtt rääkida ega 1. päeval valetada: 1 p.     * tõestuskäigus mõni 
väiksem puudujääk 2 p. 

Arutlus kolmanda küsitletava kohta: 2 p. 
Hinded tüüpiliste mittetäielike lahenduste eest: 
* saadud mõni oluline tulemus, nt selgitatud, miks elanik pidi 2004. päeval tõtt 
rääkima: 1 p. 

Ainult kõigi õigete vastuste eest koos selgitustega, miks need vastused sobivad 
(aga ilma põhjenduseta, miks rohkem võimalusi pole) anti 2 punkti. Ainult kõigi 
õigete vastuste eest ilma selgitusteta anti 1 punkt. 
 

Näide 19. Imedemaa iga elanik räägib alati tõtt või alati valetab. Kord jagati kõik 
Imedemaa elanikud paarideks ning iga elanik ütles, kas tema paariline räägib tõtt 
või valetab. Kas võis juhtuda, et mõlemat liiki vastuseid kõlas võrdne arv, kui 
Imedemaal on elanikke 
a) 2004;                b) 2006? 
 
(ol. piirkondlik voor, 2006, 9.klass) 
 
Lahendus 1. a) Kui neli elanikku, kellest kolm on tõerääkijad ja üks valetaja, 
jaotada kaheks paariks, siis kahe tõerääkija paaris väidavad mõlemad, et 
kaaslane on tõerääkija, seevastu tõerääkija ja valetaja paaris väidavad mõlemad, 
et kaaslane on valetaja. Kumbagi liiki vastuseid on seega võrdne arv 2. Kõik 2004 
elanikku võivad moodustada 501 sellist neljaliikmelist rühma. 
b) Oletame, et 2006 elanikku andsid kumbagi liiki vastuseid võrdselt. Kahe 
tõerääkija paaris väidavad mõlemad, et kaaslane räägib tõtt. Kahe valetaja paaris 
väidavad samuti mõlemad, et kaaslane räägib tõtt. Tõerääkija ja valetaja paaris 
väidavad mõlemad, et kaaslane valetab. Seega annavad paari liikmed alati sama 
vastuse. Seega nii väiteid „kaaslane räägib tõtt“ kui ka väiteid „kaaslane valetab“ 
on paarisarv. Ent 2006 elaniku puhul peaks mõlemat liiki väiteid olema 1003, 
vastuolu. 
Vastus: a) jah; b) ei. 
Lahendus 2. a) Kui 2004 inimest moodustaksid 501 paari, kus kumbki paariline 
väidab, et kaaslane räägib tõtt, ja 501 paari, kus kumbki paariline väidab, et 
kaaslane valetab, siis oleks ülesande tingimus täidetud. Mõlemad olukorrad on 
tõepoolest saavutatavad: esimene siis, kui kõikides paarides on mõlemad liikmed 
tõerääkijad, teine siis, kui kõikides paarides on üks liige tõerääkija ja teine 
valetaja. 
b) Uurime, kas on võimalik olukord, et paari liikmed annavad erineva vastuse. Kui 
see, kes väidab, et kaaslane räägib tõtt, on ise tõerääkija, siis peab tõele vastama 
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teise liikme väide, et esimene on valetaja, vastuolu. Kui see, kes väidab, et 
kaaslane räägib tõtt, on ise valetaja, siis peab teine liige valetama, öeldes, et 
esimene on valetaja; järelikult on esimene tõerääkija, vastuolu. Seega pole 
vaadeldav olukord võimalik, vaid igas paaris antakse alati kaks ühesugust 
vastust. Et kumbagi liiki väiteid oleks võrdne arv, peab järelikult ka kumbagi liiki 
paare olema võrdne arv. Kui Imedemaal on 2006 elanikku, siis paare on üldse 
1003 ja neid ei saa jaotada kaheks võrdseks osaks 
Vastus: a) jah; b) ei. 
 

Hindamiseeskiri: 
*  Ülesande a-osa eest:  3 p 
*  Ülesande b-osa eest:  4 p 

Sealhulgas 
* Näitamise eest, et ühe paari mõlemad paarilised annavad alati sama vastuse: 2 
p 

* Lõppjärelduse tegemise eest:  2 p 
Ainult õige vastuse („jah“/„ei“) eest ilma põhjenduseta anda kummaski osas 0 
punkti. 
 
 
Näide 20. Rüütlite ja petiste saarel on iga elanik kas rüütel (räägib alati tõtt) või 
petis (alati valetab). Sellel saarel ringi seigeldes kohtas matkaja ümber lõkke 
istumas 7 selle saare elanikku. Kõik ütlesid: „Mina istun kahe petise vahel!“ Mitu 
petist istus ümber lõkke? 
 
A: 3  B: 4  C:5  D: 6  E: seda ei ole võimalik leida 
 
(Känguru võistlus, 2016, student) 
 
Lahendus: Lõkke ümber istujad ei saa olla kõik petised, sest muidu oleks nende 
öeldu olnud tõde. Seega peab vähemalt üks neist olema rüütel. Selle rüütli 
naabrid on petised. Ülejäänud nelja istuja hulgas ei saa olla 3 või rohkem rüütlit, 
sest siis istuks mingi rüütel vähemalt ühe rüütli kõrval ja seega oleks tema öeldu 
olnud vale. Ei saa olla ka 3 või rohkem petist, sest siis oleks lõkke ümber 
vähemalt kolm petist järjest, kellest keskmise öeldu oleks olnud tõde. Järelikult 
istub lõkke ümber ühtekokku kolm rüütlit ja neli petist. 
 
 
Näide 21. Õpetaja küsis viielt oma õpilaselt, mitu neist olid eelmisel päeval 
kodus õppinud. Pelle ütles, et keegi ei õppinud. Elle ütles, et vaid üks õppis, Mikk 
ütles, et kaks, Riho ütles, et kolm ning Karl ütles, et neli. Õpetaja teadis, et need 
õpilased, kes tegelikult kodus ei õppinud, valetasid ja need, kes kodus õppisid, 
vastasid ausalt. Mitu õpilast neist viiest õppis eelmisel päeval kodus? 

 
A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
(Känguru võistlus, 2015, kadett)   
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Lahendus: Ülesande tingimustest parema ülevaate saamiseks kirjutame iga 
õpilase nime esitähe järele tema vastuses sisaldunud õppijate arvu P - 0, E - 1, 
M - 2, R - 3, K - 4. Pelle ei vastanud ausalt, sest ausa vastuse korral oleks tema ju 
kodus õppinud ja mitteõppijate arv ei saaks olla 0. Kuna Pelle valetas siis pidi 
olema vähemalt üks, kes õppis kodus ja rääkis ka tõtt. Kuid Elle, Miku, Riho ja 
Karli vastustes on õppijate arvud kõik erinevad, Seega saab tõtt rääkida vaid üks 
neist ja see on Elle. 
 
 
III Ülesanded, kus tuleb teha järeldusi arvestades seda, mida ülesande 
tegelased on teinud või väitnud. 
 
 
Näide 22. Kolmel inimesel (nimetame neid A, B ja C) seotakse silmad kinni ja 
igale neist pannakse pähe müts, kas siis roheline või punane. Seejärel seotakse 
neil silmad lahti ja palutakse tõsta käsi, kui nad näevad kellegi peas punast mütsi 
ja ruumist  lahkuda juhul kui nad on kindlad, et teavad, mis värvi müts neil peas 
on. Kuna kõigile pandi pähe punased mütsid, tõstsid kõik käe üles. Möödus mõni 
minut ning C, kes oli kõige nutikam, lahkus ruumist. Kuidas ta teadis, mis värvi 
müts on tal peas? 
 

Lahendus: Küsides endalt, kas on võimalik, et minu peas on roheline müts, saab 
C vastata, et ei ole. Sest sel juhul saaks A kohe aru, et tal on peas punane müts 
(see oleks ainus võimalus, selleks, et B käe üles tõstaks) ja väljuks ruumist. Isik B 
arutleks samamoodi ja väljuks ruumist. Kuna ei A ega B ei väljunud, siis järelikult 
on minu peas ka punane müts.  
Seda ülesannet saab lahendada analoogselt ka siis kui isikuid mütsidega on 
rohkem ja kõigile pannakse pähe ühte värvi mütsid. Muidugi läheb igal järgneval 
isikul natuke kauem aega otsuse langetamisega. D arutluskäik: Kui minu müts 
oleks roheline, siis A, B ja C oleksid täpselt samasuguses situatsioonis nagu ülal 
sai kirjeldatud ja mõne minuti järel oleks neist kõige nutikam lahkunud. Aga keegi 
neist ei väljunud. Järelikult on minu peas ka punane müts. 
 
 
Näide 23.  Kord näitas õpetaja õpilastele viit mütsi - kolme musta ja kahte 
punast. Seejärel pidid Hugo, Paul ja Reet istuma toolidele üksteise seljataha. 
Pimenduskatted lasti alla, tuli kustutati ja õpetaja pani igale neist ühe mütsi pähe 
ning seejärel süüdati tuli uuesti. Loomulikult ei tohtinud katse ajal ükski kolmest 
õpilastest ennast pöörata. Seega nägi Hugo ainult Pauli ja Reeda mütsi, Paul 
ainult Reeda mütsi ja Reet ei näinud ühtki mütsi. Nüüd küsiti Hugolt, kas tal on 
peas must või punane müts. Ta vastas, et ei suuda seda täpselt öelda. Paul 
kuuldes Hugo vastust, vastas samuti nagu Hugo. Ent Hugo ja Pauli vastuste 
põhjal oskas Reet öelda, mis värvi on tema müts. Mis värvi see oli? 
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Lahendus: Et kokku oli kolm musta ja kaks punast 
mütsi, siis võisid kõnesoleva jaotuse korral esineda 
järgmised kombinatsioonid. (vt. tabel) Juhul 5 oleks 
Hugo saanud kohe öelda, mis värvi on ta müts. Hugo 
vastuse tõttu langeb see võimalus ära. Juhtudel 2 ja 6 
näeb Paul Reeda punast mütsi. Mõlemal juhul on aga 
Paulil must müts. Pauli vastus lülitab ka need 
võimalused välja. Järele jäävad juhud 1, 3, 4 ja 7. 
Kõigil neil juhtudel kannab Reet musta mütsi. 
 
Näide 24. Kuuele katsealusele selgitati, et juhendajal on teatud aasta ühe kuu 
kuue päeva kalendrilehed, kusjuures neil ei ole aastaarvu. Pühapäevased 
kuupäevad on trükitud punasega, argipäevad mustaga. Lisapuhkepäevi, mis 
langeksid argipäevale, kõnesolevas kuus ei ole. Seejärel saadeti kuus katsealust 
ruumist välja ja juhendaja asetas kalendrilehed lauale, nii et igaühe esikülg jäi 
ülespoole. Enne kui esimene osavõtja A ruumi kutsuti, pööras juhendaja ühe 
kalendrilehe ümber. Katsealune A pidi viie esiküljega ülespoole oleva kalendrilehe 
põhjal otsustama, kas ümber pööratud lehel on kuupäev trükitud punase või 
mustaga. Kui otsustamine ei olnud võimalik, siis pidi A ümber pööratud lehe 
tagaküljele kirjutama "ei tea". Muul juhul pidi ta kirjutama kas "pühapäev" või 
"argipäev". A kirjutas "ei tea". Enne B sisenemist  pööras juhendaja ümber teise 
kalendrilehe, mille B pidi ära tundma nelja esiküljega ülespoole oleva lehe ja A 
vastuse põhjal. Ka B kirjutas teise lehe tagaküljele "ei tea". C leidis ruumi 
sisenedes eest kolm esiküljega  ülespoole olevat ja kolm ümber pööratud 
kalendrilehte, neist kaks vastustega "ei tea". Ka tema vastas "ei tea". Samuti 
toimisid D ja E. Lõpuks leidis F eest kõik ümber pööratud kalendrilehed, neist viis 
vastusega "ei tea". Ta kaalutles hetke ja oskas seejärel öelda, kas viimane leht 
vastab argipäevale või pühapäevale. Millise vastuse ta andis? Vale järeldust ei 
saanud keegi vahepeal teha, sest siis oleks juhendaja katse pooleli jätnud. 
 
Lahendus: Igas kuus on vähemalt neli ja kõige rohkem viis pühapäeva. Oleks A 
tuppa tulles näinud viit punase kuupäevaga kalendrilehte, oleks ümber pööratud 
kalendrileht vastanud argipäevale. Järlikult võis A näha kõige enam nelja 
pühapäevale vastavat kalendrilehte ja ta väljendas seda vastusega "ei tea". Kui B 
oleks näinud nelja punase kuupäevaga lehte, oleksid need pidanud olema just 
need neli, mida A oli näinud. Teine ümber pööratud leht oleks sel juhul vastanud 
argipäevale. Et ka B vastas "ei tea", võis ta näha kõige rohkem kolme punase 
kuupäevaga kalendrilehte. Samal viisil järeldub, et C võis näha kahte, D ühte ning 
E mitte ühtegi pühapäevale vastavat kalendrilehte. Järelikult pidi viimane 
kalendrileht vastama argipäevale. 
 

nr. Hugo Paul Reet 
1 m m m 
2 m m p 
3 m p m 
4 p m m 
5 m p p 
6 p m p 
7 p p m 
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Ülesanded iseseisavaks lahendamiseks  (MAA02-I) 
 
Ülesanne 1. (2p) Kirjuta järgnevate lausete eitused. 
1) Igas kaubanduskeskuses on juuksurisalong. 
2) Mõnel minu klassikaaslasel ei ole täpilisi sokke. 
3) Mõnel mardikal on oranžid silmad.  
4) Mitte üheski hernes ei ole usse. 
 
Ülesanne 2. (2p)  On teada, et täpselt üks allpool loetletud väidetest on tõene. 
1) Kõik järgnevad väited on tõesed. 
2) Ükski järgnevatest väidetest ei ole tõene. 
3) Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene. 
4) Kõik eelnevad väited on tõesed. 
5) Ükski eelnevatest väidetest ei ole tõene. 
Milline neist väidetest on tõene? 
 
Ülesanne 3. (5p) Lohelandis elab palju lohesid. Nende kohta on teada, et:  

• kõik lohed, kes söövad liha, saavad lennata; 
• kõik rohelised lohed söövad vahest midagi peale kivide; 
• kõik lohed, kes saavad tuld pursata, söövad vahel taimi; 
• kõik lohed, kes lendavad, saavad tuld pursata; 
• kõik lohed, kes saavad tuld pursata, on rohelised; 
• kõik lohed, kes söövad vahel midagi peale kivide, saavad tuld pursata. 
Kas on õige, et lohe on taimse toidu sööja parajasti siis, kui ta on liha sööja? 

 
Ülesanne 4. (5p) Teada on, et:  

• kõik täppidega ussikesed ei ole taimetoidulised; 
• ussikestel, kes oskavad naeratada ja ei ole taimetoidulised, ei ole täppe.  

Näita, et leidub täppidega ussike, kes ei oska naeratada. 
 
Ülesanne 5. (5p) Laua peal on neli kaarti, milledele 
on kirjutatud A, B, 4, 5. See, mis on nende teistele 
külgedele kirjutatud ei ole teada. 
Millised kaartidest tuleb ümberpöörata, et ümber-
pööratavate kaartide arv oleks vähim ning saaks veenduda järgneva väite 
õigsuses. 
Väide: Kui kaardi ühele poolele on kirjutatud paarisarv, siis teisele poole on 
kirjutatud täishäälik. 
 
Ülesanne 6. (5p) Ühel saarel elavad tõerääkijad, kes räägivad alati tõtt ja 
valetajad, kes räägivad alati valet. Mõned saare elanikud ütlesid, et saarel 
elavate tõerääkijate arv on paarisarv ning kõik ülejäänud elanikud ütlesid, et 
saarel elavate valetajate arv on paaritu. Kas selle saare elanike koguarv saab 
olla paaritu? 
 
Ülesanne 7. (5p) Arved, Virve, Elomai ja Kristjan tahavad kõik kiikuda, aga et 
mänguväljakul on vaid üks kiik, tuleb neil kindlaks määrata kiikumise järjekord. 
Nende soovid olid: 

 A     B      4       5 
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a) kui Kristjan kiigub esimesena, siis Elomai kiigub kolmandana, 
b) kui Arved või Kristjan kiigub teisena, siis Elomai kiigub esimesena, 
c) Virve kiigub teisena siis ja ainult siis, kui Arved kiigub kolmandana, 
d) kui Kristjan kiigub kolmandana, siis Arved kiigub teisena, 
e) kui Kristjan kiigub viimasena, siis Elomai kiigub kolmandana ja Arved 
esimesena. 
Leia kõik võimalused, millises järjestuses nad saavad kiikuda, et kõik nende 
soovid oleksid täidetud. 
 


