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Mis on mis? 

Vaadeldavad „kes-on-kes“ tüüpi ülesanded moodustavad ühe tuntuima keerdülesannete liigi. Üheks 

lihtsamatest on näiteks järgmine ülesanne. 

Neli sõpra, Oliver, Peeter, Rasmus ja Samuel läksid koos oma 

tüdruksõpradega kooli lõpu ballile. Avavalsi tantsis igaüks oma 

tüdrukuga. Seejärel vahetati omavahel partnereid ja tantsupõrandal 

võis näha järgmisi paare:  

1. Katrin tantsis Oliveriga.  

2. Liisa –  Milana poisiga.  

3. Nelli –  Liisa poisiga.   

4. Peeter –  Rasmuse tüdrukuga.  

5. Rasmus –  Oliveri tüdrukuga.  

Tehke kindlaks, kes kellega ballile läks.  

Seda tüüpi ülesandes antakse teatud arv põhiobjekte (tavaliselt persoonide nimed ja sageli 

tähestikulises järjekorras) ning üks, kaks või isegi enam neid objekte iseloomustavaid tunnuste 

rühmi (vanused, ametid, elukohad, värvid jne) mingis järjekorras. Igas rühmas on üldjuhul tunnuste 

arv võrdne objektide arvuga. Toodud näites on põhiobjektidena loendatud neli poissi nimedega 

Oliver, Peeter, Rasmus ja Samuel ning tekstist leiame ainult ühe rühma –  nende tüdruksõbrad 

nimedega (tähestikulises järjekorras) Katrin, Liisa, Milana ja Nelli. 

Lahendaja ülesandeks on tavaliselt igale objektile (poisile) vastavusse seada üks kindel tunnus igast 

rühmast (üks tüdruk). Selleks on antud mõned objekte ja tunnuseid siduvad väited (vahetatud 

paaride kirjeldused), mis esimesel pilgul võivad tunduda väheütlevad ja süsteemitud, kuid mille 

põhjal tuleb loogiliste arutluste teel leida kõik küsitud vastavused. Vaadeldavat tüüpi ülesannete 

korral tuleb silmas pidada, et nii põhiobjektid kui ka tunnused pole mõnikord loetletud eraldi 

nimekirjades, vaid esitatud koos nendevahelisi seoseid kirjeldavates väidetes (poisid on loetletud, 

tüdrukute nimed leiame väidetest).   

Kui ülesandes pole öeldud teisiti, tuleb kõik väited lugeda õigeks (antud näites tuleb lugeda kõik 

väited tõesteks). Kuid kes meist võiks panna käe südamele ja öelda, et iga minu väide on olnud 

tõene? Ikka oleme mõnikord eksinud ja võib-olla isegi valetanud, olgu siis selleks põhjus missugune 

tahes. Ka „kes-on-kes“ tüüpi ülesannete seas leidub selliseid, kus osa väiteid on ekslikud. Sel juhul 

on ülesande tekstis ka sellele tähelepanu juhitud.  
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Kuidas lahendada „kes-on-kes“ tüüpi ülesandeid? 

Nagu keerdülesannete puhul ikka, puuduvad ka „kes-on-kes“ tüüpi ülesannetel universaalsed ja 

täpsed lahendusvõtted. Lahendamise hõlbustamiseks tulevad kasuks järgmised üldised soovitused. 

 Alustage tekstis antud andmete süstematiseerimisest: 

a) tehke kindlaks põhiobjektid (näite korral neli poissi); 

b) eraldage tunnuste rühmad (üks rühm – neli tüdrukut); 

c) tehke kindlaks, kas tekstis on öeldud midagi võimalike valede 

väidete kohta (ei ole). 

 Kui loogiline arutelu tundub raske, valige vastavuse kujutamiseks 

sobivaim graafiline moodus (skeem, graaf, tabelid). 

 Lugege väiteid ja tehke neist järeldusi võimalike vastavuste ja 

mittevastavuste kohta ning märkige need valitud graafilisel kujundil 

vastavate märkidega ( +,  – , nooled jne).  

 Püüdke alustada väitest, mis võimaldab kohe või koos mõne teise 

väitega teha rohkem kui ühe järelduse. Vajadusel muutke väidete järjekorda. (Meie näites: väite 

1 põhjal – Katrin tantsis Oliveriga – järeldub, et Katrin ei ole Oliveri tüdruk ning lisaks sellele 

sellest väitest võib järeldada, et ükski teine tüdruk ei saanud sel hetkel tantsida Oliveriga ega ka 

ükski teine poiss ei saanud tantsida Katriniga.)      

 Skeemides ja tabelites kasutage võimalusel vaid nimede ja tunnuste esitähti või sobivaid 

lühendeid. 

 Kui ülesandes on öeldud, et mõned väited võivad olla valed, püüdke leida need väited, mis 

ilmselt ei saa üheaegselt olla kas tõesed ja/või väärad ja alustage võimaluste analüüsi just neist 

väidetest. 

 Ka ainult tõeste väidete korral võib ette tulla olukordi, kus tuleb analüüsida mitmeid võimalusi 

ja pole välistatud, et sobivaid vastavuste variante on rohkem kui üks. 

 

Mida võib leida sellest vihikust? 

Vihiku põhitegelasteks on koolitüdrukud Janika, Katrin, Liisa, Milana ja Nelli ning koolipoisid Oliver, 

Peeter, Rasmus, Samuel ja Toomas. Vaatleme mitmesuguseid kooliga seotud situatsioone ja 

püüame meie tegelasi tundma õppida „kes-on-kes“ tüüpi ülesannete kaudu.  

Näiteülesannete varal tutvume vaadeldavat tüüpi ülesannete mõningate lahendusvõtetega ja 

ülaltoodud nõuannete rakendustega. Kui olete omandanud esmased lahendusvõtted, võite jõudu 

proovida kontrolltöö ülesannetega ja alljärgneva maailmakuulsa nn Einsteini mõistatusega, kus 15 

väitega on omavahel seotud põhiobjektid ning tunnused viiest erinevast rühmast.  

Kui kellelegi neist ülesannetest veel ei piisa, võib ta leida keerdülesannete näiteid ja tekste ka vihiku 

lõpus loetletud allikatest. 
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Einsteini mõistatus 

Tänaval on ühes reas 5 maja, igal majal on oma värv, igas majas elab üks inimene, igal inimesel on 

oma rahvus, igal elanikul on oma lemmikjook, oma lemmikkrõpsud ja oma lemmikloom. 

 

Tehke järgmiste väidete põhjal kindlaks, kes kasvatab kalu.  

1. Norralane elab esimeses majas. 

2. Inglane elab punases majas. 

3. Roheline maja asub valge maja kõrval ja sellest vasakul. 

4. Taanlane joob teed. 

5. See, kes sööb krõpse Lays, elab selle kõrval, kes kasvatab kasse. 

6. See, kes elab kollases majas, sööb krõpse Estrella. 

7. Sakslane sööb krõpse Cheetos. 

8. See, kes elab keskel, joob piima. 

9. Krõpse Lays armastava elaniku naaber joob vett. 

10. See, kes sööb krõpse Pringles, kasvatab linde. 

11. Rootslane kasvatab koeri. 

12. Norralane elab sinise maja kõrval. 

13. See, kes kasvatab hobuseid, elab sinises majas. 

14. See, kes sööb krõpse Taffel, joob mahla.  

15. Rohelises majas juuakse kohvi. 

Selle mõistatuse koostas Albert Einstein oma küllalt varases nooruses ning kasutas seda testina, kui 

ta värbas oma uurimisrühma noori kaastöölisi. Erakordne nõue lahendajale oli aga see, et mitte 

mingeid kirjutusvahendeid märkmete, skeemide ja tabelite tegemiseks kasutada ei tohtinud, sest 

ülesanne tuli lahendada PEAST! Maailmas tehtud statistika kohaselt, suudavad selle testi antud 

tingimustel läbida vaid 2% inimestest.  
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Näiteülesanded 

Näide 1. „Gümnaasiumi avaaktus“ 

Kooli avaaktusel sisenesid kooli aulasse värsked gümnasistid traditsioonide 

kohaselt paarikaupa. Igaüks tüdrukutest (Janika, Katrin, Liisa, Milana ja 

Nelli) sai endale ühe paarilise poistest (Oliver, Peeter, Rasmus, Samuel ja 

Toomas). Nii moodustus 5 segapaari. Tehke kindlaks, kes kellega paaris 

olid, kui on teada, et 

1) Oliver, Toomas, Liisa ja Katrin moodustasid kaks paari; 

2) Peeter, Milana ja Nelli olid erinevates paarides; 

3) Oliver oma paarilisega sisenesid aktusele esimesena, Katrin oma paarilisega aga viimasena; 

4) Rasmusega läks aktusele kas Janika või Milana. 

Lahendused 

I võimalus (arutluste teel). 

Paneme tähele, et väidetes 1) ja 3) on mõlemas juttu Oliverist ja Katrinist. Väitest 1) järeldub, et 

Oliveri paariliseks oli kas Liisa või Katrin. Samas väide 3) ütleb, et Oliver ja Katrin ei saanud ühes 

paaris olla. Järelikult läks Oliver aktusele koos Liisaga. Väitest 1) saame nüüd lisaks järeldada, et 

Toomas ja Katrin moodustasid paari. 

Nüüd on kaks paari teada ja jääb paaridesse jaotada kolm tüdrukut (Janika, Milana ja Nelli) ning 

kolm poissi (Peeter, Rasmus ja Samuel). 

Väitest 2) saame teada, et Peetri kaaslaseks ei olnud ei Milana ega ka Nelli (olid erinevates 

paarides). Järelikult jäi üks võimalus, et Peeter moodustas paari Janikaga. 

Väide 4) ütleb, et Rasmus läks aktusele kas Janikaga või Milanaga. Eelneva põhjal on selge, et 

Janikaga ta ei saanud minna (Janika läks koos Peetriga). Seega Rasmuse paariliseks oli Milana. 

Lõpuks on ilma paariliseta jäänud vaid Samuel ja Nelli, kes moodustasid viienda paari. 

Saime vastuseks, et värsked gümnasistid läksid avaaktusele järgmistes paarides: Oliver Liisaga, 

Peeter Janikaga, Rasmus Milanaga, Samuel Nelliga ja Toomas Katriniga. 

II võimalus (tabeli abil). 

Kuna meil on 5 tüdrukut ja 5 poissi, siis võime koostada 5 x 5 tabeli, mille 

ridade pealkirjadeks paneme näiteks poiste nimede esitähed ja veergude 

pealkirjadeks tüdrukute nimede esitähed. 

Tabeli igale ruudule vastab ühest poisist ja ühest tüdrukust moodustatud 

paar. Kui see paar on tõene, siis kirjutame ruutu märgi „+“, kui aga väär, siis 

„–“. Kuna antud ülesandes moodustati 5 paari, siis ühese lahendi korral kõik 

tegelased olid täpselt ühe paari osaks, st igas reas ja igas veerus peab olema 

täpselt üks märk „+“ ja ülejäänud kõik „–“. 
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Loeme järjest kõiki tingimusi ja täidame märkidega tabeli ruudud. 

1) Esimesest väiteist ei saa ühtegi paari kindlaks teha, vaid saab määrata, kes kellega paaris ei 

olnud. Sellest, et Oliver, Toomas, Liisa ja Katrin moodustasid 2 paari, saame teha järgmised 

järeldused. Oliver ja Toomas ei saanud kumbki olla paaris ülejäänud kolme tüdrukuga (Janika, 

Milana ja Nelli). Kirjutame vastavatesse ruudukestesse miinused (vt tabel 1). Analoogiliselt 

mõlemad tüdrukud (Liisa ja Katrin) ei saanud paare moodustada kolme ülejäänud poisiga 

(Peeter, Rasmus ja Samuel). Kirjutame veel kuus miinust tabelisse (vt tabel 2). 

 Tabel 1.  Tabel 2. 

2) Väitest 2) järeldub, et Peeter ei olnud ühes paaris ei Milanaga ega ka Nelliga. Saame veel kaks 

miinust (vt tabel 3). Näeme, et tabelis Peetri reas on juba 4 miinust, järelikult selle rea esimeses 

tühjas ruudus peab olema plussmärk, st Peeter ja Janika moodustasid paari. Kuna tabelis Janika 

veerus on nüüd juba „+“, siis ülejäänud tühjadesse ruutudesse selles veerus tuleb kirjutada 

märk „–“ (vt tabel 4). 

 Tabel 3.  Tabel 4. 

3) Kolmandast väitest järeldame, et Oliver ja Katrin olid erinevates paarides. Kirjutanud tabelisse 

vastavasse ruutu märgi „–“, saame teada, et Oliver ja Liisa olid ühes paaris ning ka Toomas ja 

Katrin olid samuti ühes paaris (vt tabel 5).  

4) Viimane väide ütleb, et Rasmus oli paaris kas Janikaga või Milanaga. Tabelist näeme, et Rasmus 

ei saanud olla ühes paaris Janikaga, kes oli juba paaris Peetriga. Järelikult tuleb panna „+“ ruutu, 

mis vastab Rasmuse ja Milana paarile. Lõpuks näeme, et Samuel ja Nelli moodustasid paari. 

Lisame tabelisse puuduvad märgid ja saame lõppvastuse tabeli kujul (vt tabel 6).  

 Tabel 5.  Tabel 6. 

Märkus. Saadud märkidega täidetud tabel sobib küll lõppvastuseks, kuid ei selgita, kuidas selleni on 

jõutud. Kui on vaja esitada ka lahenduskäik, siis selleks sobib esimeses lahenduses antud loogiline 

arutelu või tabelid, milledele on lisatud teises lahenduses toodud märkide saamise kirjeldus. 
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Näide 2.  „Kooli rockbänd“ 

Juba esimesel koolinädalal tegi Rasmus kolmele rockmuusikast huvitatud 

koolikaaslasele ettepaneku luua oma kooli rockbänd. Kõik neli olid käinud 

muusikakoolis ja igaühel neist oli oma lemmikbänd, nende seas ka Scorpions. 

Kolmest said pillimehed, neljandast, kes oli vokaalselt võimekam, sai bändi 

laulja. Loomulikult ei puudunud bändist kitarrist. Tehke järgmiste väidete 

põhjal kindlaks iga poisi tegevusala koolibändis ja tema lemmikbändi nimi.  

1. Lauljaks sai Oliver. 

2. Klahvpillimängija lemmikbänd oli Led Zeppelin. 

3. Peetrist ei saanud trummar. 

4. Oliveri lemmikbändiks ei olnud Metallica. 

5. Samuel ei olnud klahvpillimängija ja talle ei meeldinud eriti Rolling Stones.  

6. Peetri lemmikbändiks ei olnud Led Zeppelin. 

7. Trummar ei olnud Metallica fänn.    

Lahendused 

I võimalus (tabelite abil). 

Alustame andmete süstematiseerimisega. Selles ülesandes on lisaks põhiobjektidele (poisid) ka kaks 

tunnuste rühma – noormeeste tegevusalad kooli rockbändis ja nende lemmikbändid. Ülesande 

tekstist ja antud seitsmest väitest loeme, et tegemist on nelja poisiga, kelle eesnimed (tähestikulises 

järjekorras) on Oliver, Peeter, Rasmus ja Samuel. Poiste lemmikbändide nimed (tähestikulises 

järjekorras) on Led Zeppelin, Metallica, Rolling Stones ja Scorpions. Bändis on kitarrist, 

klahvpillimängija, trummar ja vokalist. Iga paari kohta (nimed – tegevused, nimed – lemmikbändid, 

tegevused – lemmikbändid) peaks olema vastavuste tabel. Üks võimalustest selle tegemiseks on 

näidatud järgmisel joonisel. 

 

Väidetest parema ülevaate saamiseks võtame kasutusele uued tähistused. Kui oleme kindlaks teinud 

mingi vastavuse, näiteks Oliver on vokalist, siis kirjutame Oliver = vokaal, vastasel juhul aga 

kirjutame Oliver ≠ vokaal. 
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 Väidetest 1 ja 2 järeldame, et  

Oliver = vokaal,  

klahvpillid = Led Zeppelin. 

Järeldused on tabelites märgitud vastavate märkidega. 

 Väidetest 3, 4, 5, 6 ja 7 võime järeldada, et  

Peeter ≠ trummid, 

Oliver ≠ Metallica, 

Samuel ≠ klahvpillid, 

Samuel ≠ Rolling Stones, 

Peeter ≠ Led Zeppelin, 

trummid ≠ Metallica. 

Vastavad märgid lisame tabelitesse.  

 Rohkem otseseid järeldusi tekstist me teha ei saa. Uurime 

nüüd saadud tabeleid. 

Näeme, et klahvpillimängija on kas Rasmus või Peeter. Kuid 

samal ajal kehtivad seosed klahvpillid = Led Zeppelin ja 

Led Zeppelin ≠ Peeter, milledest saame järeldada, et 

klahvpillid ≠ Peeter. Seega klahvpillid = Rasmus.  

Lisaks sellele järeldusele saame nüüd tabelitest teha veel 

mõningaid järeldusi:  

trummid = Samuel, 

kitarr = Peeter, 

Led Zeppelin = Rasmus. 

Oleme saanud teada kogu informatsiooni Rasmuse kohta: 

Rasmus = klahvpillid = Led Zeppelin. 

 Samueli kohta teame, et  

Samuel = trummid    ja    Samuel ≠ Rolling Stones. 

Järelikult trummid ≠ Rolling Stones. Tabelit vaadates, 

saame sellest järeldada, et trummid = Scorpions, ning 

saame teada kogu informatsiooni Samueli kohta: 

Samuel = trummid = Scorpions. 

Edasi näeme, et  

Oliver = vokaal = Rolling Stones     ja     

Peeter = kitarr = Metallica. 
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Lõpuni täidetud tabel näeb välja järgmisena.  

 

II võimalus (arutluse teel). 

1) Alustame klahvpillimängijast. Temaks ei saa olla Oliver (Oliver on laulja, väide 1) ega ka Samuel 

(väide 5). Lisaks klahvpillimängijast teame, et tema lemmikbänd on Led Zeppelin (väide 2). 

Järelikult klahvpillimängijaks ei saa olla ka Peeter (väide 6). Järelikult klahvpillimängija on 

Rasmus, kelle lemmikbänd on Led Zeppelin. 

2) Teeme kindlaks, millega tegeleb bändis Metallica fänn. Selleks on kolm võimalust, kas ta on 

laulja, trummar või kitarrist. Võime väita, et tema ei ole laulja, sest laulja on Oliver, kelle 

lemmikbändiks ei ole Metallica (väited 1 ja 4). Samuti tema ei ole ka trummar (väide 7). 

Järelikult Metallica fänn on kitarrist.  

3) Et Peeter ei saa olla laulja (kelleks on Oliver) ega klahvpillimängija (kelleks on Rasmus) ega ka 

trummar (väide 3), siis Peeter on kitarrist. Eelmisest punktist järeldub, et Peetri lemmikbänd on 

Metallica. 

4) Samuelile on ainsana vabaks jäänud trummid. Jääb kindlaks teha vastavus Oliveri ja Samueli 

ning nende lemmikbändide Rolling Stonesi ja Scorpionsi vahel. Kuna Samuelile ei meeldi Rolling 

Stones (väide 5), siis tema lemmikbänd on Scorpions. Järelikult Rolling Stones on laulja Oliveri 

lemmikbänd. 

Vastus.           

Märkus. Milleks oleme ka sellele ülesandele kirjutanud kaks erinevat lahendust? Loodame, et olete 

aru saanud, et vastuseni on lihtsam jõuda tabelite abil. Samas arutluse teel kirjutatud lahendus on 

lühem, arusaadavam ja näeb ilusam välja. Millest aga alustada, et sellise lahenduseni jõuda? Kui 

oleme tabeleid märkidega täitnud, siis esimene järeldus, mis ei tulnud otseselt tekstist, oli 

klahvpillimängija kohta (et klahvpillimängijaks on Rasmus). Sellest tasubki lahendust alustada. 
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Näide 3. „Koolimissi valimine“ 

Koolimissi konkursi finaali jõudsid kooli 5 arukamat esikaunitari Janika, Katrin, Liisa, 

Milana ja Nelli. Osalejate hindamiseks oli moodustatud žürii, mis koosnes 

õpetajatest. Publiku hulgas, kes koosnes sama kooli õpilastest, viidi läbi hääletus, et 

selgitada välja publiku lemmik, kellele anda üle publiku auhind. Mõlema hääletuse 

lõpptulemusena selgus, millise koha 1-st 5-ni keegi tüdrukuist sai. Tehke järgmiste 

väidete põhjal kindlaks, millise koha iga tüdruk sai nii žürii arvates kui publiku hulgas. 

(Punktid ja kohad jagamisele ei läinud.)   

1. Žürii otsusega sai esikoha Janika, publiku hääletus seda otsust ei kinnitanud, samas ei jäänud 

Janika publiku hääletusel ka viimaseks. 

2. Kahjuks ei väärinud Katrin publiku arvates esikohta, kuigi Katrini ilu ja esinemist hindas publik 

kõrgemalt kui žürii, st publikuhääletuse tulemusena sai Katrin kõrgema koha kui seda oli žürii 

poolt antud koht.  

3. Žürii arvates esines Liisa paremini kui Katrin ja vääris kõrgemat kohta. 

4. Ainult Milana sai nii žürii kui ka publiku hääletuse tulemusena sama koha, parema kolme hulka 

ta sellega ei mahtunud. 

5. Publik hääletas Nelli 3. kohale, aga žürii hindas teda rangemalt – Nelli sai ühe kahest viimasest 

kohast.   

Lahendus. Kasutage alljärgnevat lahendusskeemi ja täitke väidete põhjal ise antud tabel märkidega 

„+“ ja „–“. 

Väide 1: Žürii otsusega sai esikoha Janika (järelikult 

Janika = žürii 1. koht), publiku hääletus seda otsust ei 

kinnitanud (Janika ≠ publiku 1. koht), samas ei jäänud 

Janika publiku hääletusel ka viimaseks (Janika ≠

publiku 5. koht).  

Väide 2: Kahjuks ei väärinud Katrin publiku arvates esikohta 

(Katrin ≠ publiku 1. koht), kuigi Katrini ilu ja esinemist 

hindas publik kõrgemalt kui žürii (Katrin ≠ publiku 5. koht 

ja Katrin ≠ žürii 1. ja 2. koht). 

Väide 3: Žürii arvates esines Liisa paremini kui Katrin ja 

vääris kõrgemat kohta (Liisa ≠ žürii 5. koht). 

Väide 4: Ainult Milana sai nii žürii kui ka publiku hääletuse tulemusena sama koha, parema kolme 

hulka ta sellega ei mahtunud (Milana ≠ žürii 1., 2. ja 3. koht, žürii 1. koht ≠ publiku 1. koht, 

žürii 2. koht ≠ publiku 2. koht ja žürii 3. koht ≠ publiku 3. koht).   

Väide 5: Publik hääletas Nelli 3. kohale (Nelli = publiku 3. koht), aga žürii hindas teda rangemalt – 

Nelli sai ühe kahest viimasest kohast (Nelli ≠ žürii 1., 2. ja 3. koht). 

Saadud tulemuste põhjal saab teha järgmised järeldused: 

Liisa = žürii 2. koht,          Katrin = žürii 3. koht, 

Liisa = publiku 1. koht,          Milana = publiku 5. koht. 
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Väide 4: Milana sai nii žürii kui ka publiku hääletuse tulemusena sama koha. Järelikult Milana =

žürii 5. koht. Tabelist saame, et Nelli = žürii 4. koht. 

Väide 2: Katrini ilu ja esinemist hindas publik kõrgemalt kui žürii. Tabelit vaadates, saame, et 

Katrin = publiku 2. koht. Lõpuks tabelist saame, et Janika = publiku 4. koht. 

Kõik kohad on jaotatud ja vastuseks saame  

 

Kirjutage nüüd arutluse teel selle ülesande lahendus, vastates järgmistele küsimustele. 

1) Miks sai Liisa publikult 1. koha? 

2) Miks sai Liisa žüriilt 2. koha? 

3) Miks jäi Milana nii žürii kui ka publiku arvates viimasele kohale? 

4) Miks oli Nelli žürii arvates 4. kohal? 

5) Miks sai Katrin žüriilt 3. koha? 

6) Miks oli Katrin publikuhääletuse tulemusena 2. kohal? 

7) Miks jäi žürii nimetatud võitja publiku hinnangul 4. kohale? 

8) Sõnastage vastus. 

Näide 4. „Popitajad“ 

Tunniplaani kohaselt oli ühel klassil täna vaid 5 tundi (ajalugu, kehaline 

kasvatus, kirjandus, matemaatika ja muusika mingis järjekorras). Selle klassi 

poisid Oliver, Peeter, Rasmus, Samuel ja Toomas puudusid igaüks vähemalt 

ühest tunnist, tuues selleks erinevaid põhjusi. Juhtus nii, et iga poiss tegi 

poppi erinevast tunnist. Tehke järgnevate väidete põhjal kindlaks selle klassi 

täpne tunniplaan (st mitmenda tunnina toimus iga ainetund viiest loetletust) 

ja kes poistest millisest tunnist poppi tegi. 

On teada, et 

1. Oliver oli kehalise kasvatuse tunnis, mis ei olnud tunniplaani järgi kolmas tund. 

2. Matemaatikatunnile järgnes kohe kehalise kasvatuse tund ning pärast kehalist kasvatust tuli 

tund, millest puudus Peeter. 

3. Muusikaõpetus oli tunniplaanis kohe pärast kirjanduse tundi. Rasmus tegi poppi ühest 

nendest tundidest. 

4. Samuel oli kohal nii muusika kui kirjanduse tunnis, aga ta viskas poppi kolmandast tunnist. 

5. Kirjanduse tunni jättis vahele kas Toomas või Rasmus.  
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Lahendus. Selle ülesande lahenduse leidmine on 

raskem, kui eelmistel, sest väited annavad otseselt 

suhteliselt vähe informatsiooni. Vastuseni jõudmiseks 

tuleb koostada tabeleid ja neid tähelepanelikult uurida.  

Paneme tähele, et selle ülesande lahendamisel on vaja 

kindlaks määrata, kes poistest millisest tunnist ja 

mitmendast tunnist poppi tegi. Järelikult „+“ märk 

poiste nimedest sõltuvates tabelites ei tähenda tunnis 

kohalolekut, vaid vastavas tunnis puudumist. Näiteks kui 

Oliver tegi poppi matemaatika tunnist, siis kirjutame 

Oliver = matemaatika, vastasel juhul kirjutame 

Oliver ≠ matemaatika. 

Väide 1. Et Oliver käis kehalise kasvatuse tunnis, siis Oliver ≠ kehaline kasv. Lisaks teame, et 

kehalise kasvatuse tund ei olnud tunniplaani järgi kolmas, st  kehaline kasv. ≠ 3. tund. 

Väide 2. Matemaatika, kehaline kasvatus ja tund, kust puudus Peeter, olid tunniplaanis kolm 

järjestikust tundi, seega saame väita, et ühelt poolt Peeter ei teinud poppi matemaatika ega 

kehalise kasvatuse tunnist, st Peeter ≠ matemaatika ja Peeter ≠ kehaline kasv., ning teiselt poolt 

saame järeldusi teha vastavate ainete paigutamisest tunniplaanis 

matemaatika ≠ 4. ja 5. tund,     kehaline kasv. ≠ 1. ja 5. tund     ja     Peeter ≠ 1. ja 2. tund. 

Lisaks eelnevalt saadud tulemusest kehaline kasv. ≠ 3. tund saame järeldada, et 

matemaatika ≠ 2. tund    ja    Peeter ≠ 4. tund. 

Selleks ajaks vastavuste tabel näeb sellisena välja: 

 

Väide 3.   Kirjandus ja muusika olid tunniplaanis järjest. Järelikult kirjandus ≠ 5. tund ja muusika ≠

1. tund. Kuna Rasmus tegi poppi ühest nendest tundidest, siis 

Rasmus ≠ ajalugu, kehaline kasv. ja matemaatika. 

Väide 4. Kuna Samuel viskas poppi kolmandast tunnist, siis Samuel = 3. tund. Sellest, et Samuel oli 

kohal nii muusika kui kirjanduse tunnis, saame järeldada, et 

Samuel ≠ muusika ja kirjandus     ning     3. tund ≠ muusika ja kirjandus. 
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Arvestades väidetest 3 ja 4 saadud järeldusi, saame järgmise tabeli: 

 

Uurime nüüd saadud tabeleid.  

 Näeme, et Peeter tegi poppi viimasest tunnist, st Peeter = 5. tund. Kuna 5. tunniks kindlasti ei 

olnud kirjandus, siis Peeter ≠ kirjandus. 

 Kuna Samuel viskas poppi kolmandast tunnist, milleks ei saanud olla kehaline kasvatus, siis 

Samuel ≠ kehaline kasv. 

 Järelikult kehalise kasvatuse tunnis ei käinud Toomas, st Toomas = kehaline kasv. Kuna 

kehalise kasvatuse tund ei olnud tunniplaanis esimene, siis Toomas ≠ 1. tund. 

Selleks hetkeks on tulemus järgmine: 

 

Teisi järeldusi saadud tabelite põhjal me teha ei saa. Tuleme nüüd tagasi väidete juurde. 

Väide 5. Kuna Toomas jättis vahele kehalise kasvatuse tunni, siis kirjanduse tunnist tegi poppi 

Rasmus, st kirjandus = Rasmus. 

Väide 2. Kuna Peeter puudus 5. tunnis, siis saame järeldada, et kehaline kasv. = 4. tund ja 

matemaatika = 3. tund. 

Teame, et kolmandast tunnist viskas poppi Samuel, järelikult teame nüüd kogu informatsiooni 

Samueli kohta:  Samuel = matemaatika = 3. tund. 
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Kuna meil on teada, et Toomas = kehaline kasv. ja kehaline kasv. = 4. tund, siis on olemas kogu 

informatsioon ka Toomase kohta:  Toomas = kehaline kasv. = 4. tund. 

 

Otsime veel väidet, millest saab puuduvat informatsiooni järeldada.  

Väide 3. Et muusika oli tunniplaanis kohe pärast kirjandust, siis tabelist näeme, et selleks on vaid üks 

võimalus: kirjandus = 1. tund ja muusika = 2. tund. Järelikult ajalugu = 5. tund. 

Nüüd ei ole raske tabelit lõpuni täita ja vastust välja kirjutada: 

 

 

 

 

        Vastus. 

 

 

 

Ülesanne 1. Nüüd peaks olema kogemusi juba piisavalt, et lahendada täiesti iseseisvalt 

sissejuhatuses toodud näide kooli ballist. 
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Vaatleme  edaspidi näiteid selliste „kes-on-kes“ tüüpi ülesannete kohta, kus leidub väiteid, mis ei 

ole tõesed. 

Näide 5. „Arvestus ajaloos“ 

Viiel noormehel oli täna suuline arvestus ajaloos. Nad kogunesid 

ajalooklassi ja vastasid ükshaaval õpetajale. Pärast vastuste kuulamist, 

teavitas õpetaja samas kõigi kuuldes, kes oli sooritanud arvestuse, kes 

aga mitte. Pärast arvestust ootas koridoris klassijuhataja, kes soovis 

teada arvestuse tulemusi. Kolm noormeest rääkisid klassijuhatajale 

ainult tõtt, kaks aga ainult valetasid. Tehke nende vastuste põhjal 

kindlaks, kes poistest valetas ja kes poistest sooritas arvestuse. 

1. Oliver ütles: „Peeter ei sooritanud arvestust, aga Samuel sai läbi.“ 

2. Peeter ütles: „Rasmus kukkus läbi, aga Toomas sooritas arvestuse.“ 

3. Rasmus ütles: „Oliver ei teinud arvestust ära, aga Peeter tegi.“ 

4. Samuel ütles: „Toomas põrus arvestusel, aga Oliver sai läbi.“ 

5. Toomas ütles: „Nii Samuel kui ka Rasmus kukkusid arvestusel läbi.“ 

Lahendus. Lahendame selle ülesande arutluse teel. Arutelu alustamiseks on mitu võimalust. 

Paneme tähele, et Oliveri ja Rasmuse väited Peetri kohta on vastuolulised. Seega üks neist räägib 

tõtt ja teine valetab. Alustame näiteks Oliverist. On kaks võimalust – kas ta räägib ainult tõtt või 

ainult valetab. 

1) Oletame, et Oliver räägib tõtt.  

 Väitest 1 järeldub nüüd, et Peeter ei saanud arvestust ja Samuel sai.  

 Rasmuse öeldu (väide 3) on seega vale ja järelikult Peeter ei saanud arvestust nagu Oliver 

tõtt kõneldes ütles, kuid Oliver tegi arvestuse ära. 

 Väitest 4 saab nüüd järeldada, et Samuel räägib tõtt, kuna ta väidab, et Oliver sooritas 

arvestuse, mis on tõsi eelmise punkti kohaselt. Järelikult Toomas põrus arvestusel. 

 Toomase väide 5 osutub valeks (Samuel ju sai arvestuse), järelikult sooritas Rasmus arvestuse.  

 Peetri väide 2 on vastuolus seni tõestatuga, seega ka Peeter valetab. 

Oleme saanud, et meie oletusest, et Oliver räägib tõtt, järeldus, et tõtt räägib ka Samuel, kuid 

ülejäänud kolm noormeest kõik valetavad. See on vastuolus ülesande tingimusega, et kolm 

poissi pidid rääkima tõtt. Järelikult meie oletus ei pea paika. 

2) Seega oli Oliver üks valetajatest. Analüüsime analoogiliselt eelneva juhuga seda võimalust. 

 Väide 1: Oliver valetab, seega Peeter sooritas arvestuse ja Samuel ei saanud läbi. 

 Väide 3: Rasmus räägib ausalt (kuna Peeter sooritas arvestuse). Järelikult Oliver põrus arvestusel. 

 Väide 4: Samuel valetab (kuna Oliver ei sooritanud arvestust). Seega Toomas sai arvestusega 

hakkama. 

 Väide 5: Toomas räägib tõtt (Samuel ju kukkus läbi). Järelikult ka Rasmus kukkus läbi.  
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 Väide 2: Peeter räägib tõtt, sest tema väited Rasmuse ja Toomase kohta vastavad tõele 

eelnevalt tõestatu põhjal. 

Sellisel juhul oli tõesti kolm poissi kes rääkisid tõtt ja kaks valetasid. 

Vastus. Tõtt rääkisid Peeter, Toomas ja Rasmus, valetasid aga Oliver ja Samuel. Arvestuse sooritasid 

neist Peeter ja Toomas, teised kolm kukkusid läbi.  

Näide 6. „Eriala valik“ 

Katrin, Liisa, Milana ja Nelli külastasid karjäärinõustajat ja tegid seal teste. Muuhulgas tuli neil valida 

ametite pikast nimekirjast üks ja põhjendada, miks see sobiks talle kõige enam. On teada, et neiud 

valisid erinevad ametid kunstniku, lasteaedniku, muusiku ja neuroloogi seast ning ühelgi juhul ei 

alanud nimi ja amet sama tähega. Jaanika uudishimutses ja tahtis teada, kes tüdrukuist oli valinud 

lasteaedniku ameti nagu temagi. Oma küsimusele sai ta järgmised vastused.  

1. Katrin ei valinud muusikut. 

2. Liisa valik oli kas neuroloog või muusik. 

3. Milana ei valinud kunstniku ametit.  

4. Nelli valis kunstniku ameti. 

Kas Jaanika sai oma uudishimu rahuldatud, kui antud neljast vastusest on ainult üks tõene?    

Lahendus. Lähtume ülesande tingimusest, et ainult üks väidetest on õige ja 

arvestame, et ükski neiu ei valinud ametit, mille algustäht on sama, mis tema 

nime algustäht. 

 Oletame kõigepealt, et väide 1 on tõene, st Katrin ei valinud muusikut. 

Siis valest väitest 3 järeldub, et Milana valis kunstniku ameti, ning 

valest väitest 2 järeldub, et Liisa ei valinud ei neuroloogi ega muusiku 

ametit. Seega Liisa ei saanud valida kunstniku, neuroloogi ega ka muusiku ametit ja lisaks 

sellele ei saanud ta valida ülesande tingimuse põhjal ka lasteaedniku ametit. Järelikult väide 1 

ei saa tõene olla, kuna sel juhul ei saanud Liisa ühtegi ametit valida. 

 Oletame, et ülejäänud kolmest väitest on tõene väide 2. Sellisel juhul 

Liisa valik oli kas neuroloog või muusik. Valedest väitest 1 ja 3 selgub, 

et Katrin valis muusiku ja Milana kunstniku ametit. Järelikult Liisa valis 

neuroloogi ja Nelli valikuks sai olla vaid lasteaednik. 

Üks võimalik ülesande tingimustele vastav lahend on leitud. Kuid on 

kontrollimata veel võimalused, et väide 3 on ainuke õige ja võimalus, 

et väide 4 on ainult õige. 

 Oletame, et väide 3 on tõene, st et Milana ei valinud kunstniku ametit. 

Siis valest väitest 1 järeldub, et Katrin valis muusiku ameti, valest 

väitest 4 järeldub, et ka Nelli ei valinud kunstniku ametit. Seega 

kunstniku ameti pidi valima Liisa (sellisel juhul on väide 2 vale). Et 

kunstniku ja muusiku ametid on hõivatud ning neuroloogi ei saa Nelli 

valida, siis Nellile jääks lasteaedniku amet ja Milanale neuroloogi amet. 

Oleme leidnud veel teise lahendi. Jääb vaadata viimane võimalus. 
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 Kui oletada, et väide 4 on tõene, siis ka väide 3 on tõene, mis on vastuolus ülesande 

tingimusega, et on ainult üks tõene väide. Seega väide 4 ei saa tõene olla. 

Oleme saanud, et antud tingimustel on kaks erinevat võimalust jaotada ametid tüdrukute vahel. 

Märkame, et mõlema võimaluse korral jääb Nellile ikka lasteaedniku amet. Seega Jaanika saab oma 

küsimusele ühese vastuse. 

Vastus. Lasteaedniku ameti valis Nelli. 

Märkus. Täielik lahendus tähendab kõigi võimaluste uurimist, ainult ühe vaatlemisest ei piisa, kuigi 

ka see annab selles ülesandes juba õige vastuse variandi. 

Näide 7. „Lapsepõlve meenutused“   

Oliver, Peeter, Rasmus ja Samuel on olnud klassivennad juba 1. klassist alates. 

Ühel päeval püüdsid nad meenutada, millistel nädalapäevadel oli 1. klassis 

olnud kehalise kasvatuse tund. 

1. Oliver arvas, et teisipäeval ja reedel.  

2. Peeter väitis, et esmaspäeval ja reedel.  

3. Rasmus oli veendunud, et teisipäeval ja neljapäeval.  

4. Samuel arvas, et kolmapäeval ja esmaspäeval.      

Millistel päevadel kindlasti ei toimunud kehalise kasvatuse tunde, kui Peeter ja tema kaks 

koolivenda eksisid ühe päevaga, neljas noormees aga mõlema päevaga? 

Lahendus. Ülesandes antud tingimuste kohaselt teame, et Peetri pakutud nädalapäevadest ühel 

kindlasti toimus kehalise kasvatuse tund, teisel aga mitte. Ülejäänud kolmest poisist ühe pakutud 

päevad olid mõlemad valed, kaks aga eksisid, nagu Peetergi, ainult ühe päevaga. Seega tuleb meil 

läbi vaadata kolm võimalust. 

Kirjutage nüüd arutluse teel selle ülesande lahendus, tuginedes järgmisele skeemile.  

1) Oletage, et mõlemad Oliveri pakutud päevad olid valed (st kehalise kasvatuse tund ei 

toimunud kindlasti ei teisipäeval ega reedel. 

 Näidake, et väitest 2 järeldub nüüd, et tund toimus esmaspäeval. 

 Näidake, et väitest 4 järeldub nüüd, et tund ei toimunud kolmapäeval. 

 Näidake, et väitest 3 järeldub nüüd, et tund toimus neljapäeval. 

 Kokkuvõte 1: tehtud oletuse korral võisid tunnid toimuda esmaspäeval ja neljapäeval.  

2) Oletage, et Rasmus eksis mõlema päevaga.  Näidake, kuidas jõuda kokkuvõtteni 2: kehalise 

kasvatuse tunnid võisid toimuda kolmapäeval ja reedel. 

3) Oletage, et Samuel eksis mõlema päevaga.  Näidake, kuidas jõuda kokkuvõtteni 3: kehalise 

kasvatuse tunnid võisid toimuda neljapäeval ja reedel. 

4) Miks võime lõppkokkuvõttena olla kindlad, et kehalise kasvatuse tunnid ei saanud toimuda 

kindlasti teisipäeval? 

Ülesanne 2. Milliseid järeldusi võib eelmisest näitest 7 teha siis, kui poistel olid mõlemad vastused 

ühe ja sama tõeväärtusega, st kas mõlemad päevad olid õiged või mõlemad valed? 
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Viimases näiteülesandes 8 on lisaks põhiobjektidele kolm tunnuste rühma. Järelikult peame uurima 

kuuest tabelist koosnevat mudelit:  

 

i. põhiobjektid – tunnus nr 1 

ii. põhiobjektid – tunnus nr 2 

iii. põhiobjektid – tunnus nr 3 

iv. tunnus nr 1 – tunnus nr 2 

v. tunnus nr 1 – tunnus nr 3 

vi. tunnus nr 3 – tunnus nr 3 

 

Näide 8. „Spordilaager“ 

Kõikidest õpilastest, kes olid spordilaagrisse tulnud, moodustati 

viieliikmelised minijalgpalli võistkonnad. Jalgpalliturniiri võitjaks osutus 

meeskond, mille liikmed (Oliver, Peeter, Rasmus, Samuel ja Toomas) 

tegelesid kõik erinevate spordialadega (jalgpall, korvpall, tennis, ujumine 

ja võrkpall), olid eri vanuses (13, 14, 15, 17 ja 18) ja olid tulnud Eesti 

erinevaist paigust (Otepää. Pärnu, Räpina, Sillamäe ja Tallinn). 

Leidke iga poisi kodupaik, spordiala ja vanus, kui on teada järgmised faktid. 

1) Oliver ei tulnud laagrisse Räpinast. 

2) Rasmus on 1 aasta vanem võrkpallurist. 

3) Oliver, ujuja ja poiss Tallinnast said omavahel tuttavaks samas spordilaagris möödunud 

aastal. 

4) Peeter, tennisist ja võistkonna kõige vanem liige kuuluvad oma alal Eesti noortekoondisesse. 

5) Räpina poiss on noorem kui Samuel, aga vanem kui jalgpallur. 

6) Toomas ja korvpallur on kahepeale kokku 31 aastased. 

7) Poiss Pärnust ja 14-aastane poiss ei tegele ujumisega. 

8) Minijalgpalli turniiri finaalis löödud kolme värava autorid meeskonnas olid kõige noorem 

liige, poiss Otepäält ja tennisist (igaüks neist lõi ühe värava). 

9) Ujuja on vanem kui Rasmus, aga noorem kui Pärnu esindaja. 

10) Võrkpallur on vanem kui spordipoiss Tallinnast, aga noorem kui Otepää sportlane ja Samuel. 

Lahendus.  

Selles ülesandes on lisaks põhiobjektidele (poiste nimed) kolm tunnuste rühma (kodupaik, spordiala 

ja vanus). Järelikult meil peaks olema kuus tabelit: nimi – kodupaik, nimi – spordiala, nimi – vanus, 

kodupaik – spordiala, kodupaik – vanus ja spordiala – vanus.  
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Nende tabelite paigutus on näidatud järgmisel joonisel. 

 

Ülesande lahendamist ja tabelite täitmist alustame antud väidete uurimisega. 

Väide 1. „Oliver ei tulnud laagrisse Räpinast“, st Oliver ≠ Räpina. 

Väide 2. „Rasmus on 1 aasta vanem võrkpallurist“, seega ühelt poolt Rasmus ≠ võrkpall ja teiselt 

poolt saame teha mõningaid järeldusi nende vanuste kohta: Rasmus ≠ 13 ja 17 ja võrkpall ≠

15 ja 18. 

Väide 3. „Oliver, ujuja ja poiss Tallinnast said omavahel tuttavaks samas spordilaagris möödunud 

aastal“, st need on erinevad inimesed, kust saame, et Oliver ≠ ujumine, Oliver ≠ Tallinn ja 

ujumine ≠ Tallinn. 

Väide 4. Et „Peeter, tennisist ja võistkonna kõige vanem liige kuuluvad oma alal Eesti 

noortekoondisesse“, siis Peeter ≠ tennis, Peeter ≠ 18 ja tennis ≠ 18. 

Väide 5. Väitest „Räpina poiss on noorem kui Samuel, aga vanem kui jalgpallur“ saame otseselt 

järeldada, et Samuel ≠ Räpina, Samuel ≠ jalgpall ja Räpina ≠ jalgpall ning nende vanuste 

järjestusest saame väita, et Samuel ≠ 13 ja 14, Räpina ≠ 13 ja 18 ning jalgpall ≠ 17 ja 18. 

Väide 6. Kuna „Toomas ja korvpallur on kahepeale kokku 31 aastased“, siis Toomas ≠ korvpall ja 

mõlemad poisid ei ole 15-aastased: Toomas ≠ 15 ja korvpall ≠ 15. 

Väide 7. „Poiss Pärnust ja 14-aastane poiss ei tegele ujumisega“. Järelikult Pärnu ≠ ujumine, 

Pärnu ≠ 14 ja ujumine ≠ 14. 

Väide 8. Teame, et „kolme värava autorid olid kõige noorem liige, poiss Otepäält ja tennisist“, seega 

Otepää ≠ 13, tennis ≠ 13 ja Otepää ≠ tennis. 

Väide 9. „Ujuja on vanem kui Rasmus, aga noorem kui Pärnu esindaja“, st Rasmus ≠ ujumine, 

Rasmus ≠ Pärnu, Pärnu ≠ ujumine, Pärnu ≠ 13 ja 14, ujumine ≠ 13 ja 18 ning Rasmus ≠

17 ja 18. 

Väide 10. Kõige rohkem järeldusi saab teha viimasest väitest „Võrkpallur on vanem kui spordipoiss 

Tallinnast, aga noorem kui Otepää sportlane ja Samuel“. Et tegemist on nelja erineva poisiga, saame 

väita, et Samuel ≠ võrkpall, Samuel ≠ Tallinn ja Otepää ning võrkpall ≠ Tallinn ja Otepää. 
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Sellest, et need poisid on järjestatud ka vanuste järgi, saame järeldada, et võrkpall ≠ 13, 17 ja 18, 

Tallinn ≠ 15, 17 ja 18, Samuel ≠ 13 ja 14 ning Otepää ≠ 13 ja 14. 

Kui sisestada kõik vastavad miinused tabelitesse, siis saame järgmise tulemuse: 

 

Näeme, et vanuse ja spordiala vastavuse tabelist saame teha kolm järeldust: 

korvpall = 18,     võrkpall = 14     ja     jalgpall = 13. 

Pidades silmas just saadud teadmisi, uurime uuesti antud väiteid. 

Väide 2. Kuna võrkpallur on 14-aastane, siis Rasmus = 15. 

Väide 6. Kuna korvpallur on 18-aastane, siis Toomas = 13. 

Väide 9. Kuna Rasmus on 15-aastane, siis ujumine = 17 ja Pärnu = 18. Tabelist kohe järeldub, et 

tennis = 15. 

Väide 10. Kuna võrkpallur on 14-aastane, siis Tallinn = 13. 

Selleks hetkeks tabelid on sellisel kujul: 
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Märkame, et meil on teada kogu informatsiooni Toomase kohta: 

Toomas = Tallinn = jalgpall = 13. 

Vastavalt sellele täidame märkidega kõik Toomasega seotud ruudud ja uurime edasi saadud 

tabeleid. 

Tabelist näeme, et kehtib vastavus Pärnu = korvpall = 18. Lisades vastavad märgid, järeldame, et 

Otepää = ujumine = 17. 

 

Lähtume nüüd seosest Otepää = ujumine = 17. Tabelist näeme, et ainus poiss, kes rahuldab kõiki 

kolme tingimust, on Peeter, järelikult 

Peeter = Otepää = ujumine = 17. 

Saame nüüd otseselt tabelist teha järgmised järeldused: 

Rasmus = Räpina,    Oliver = võrkpall = 14,     Samuel = 18. 

 

Lõpuks on lihtne saadud tabelitest järeldada kõik vajalikud seosed: 
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Rasmus = Räpina = tennis = 15 

Samuel = Pärnu = korvpall = 18 

Oliver = Sillamäe = võrkpall = 14 

 

 

Ülesannete vastused 

Einsteini mõistatus. Kalu kasvatas sakslane. 

Ülesanne 1. Peole läksid järgmised paarid: Oliver ja Nelli, Peeter ja Milana, Rasmus ja Liisa ning 

Samuel ja Katrin. 

Ülesanne 2. Ülesandes eeldatakse, et poiste seas ei leidunud kedagi, kes oleks mäletanud ühte 

päeva õigesti ja teist valesti. Näite 7 tingimustest järeldub nüüd, et kui leidus üks noormees, kes 

mäletas mõlemat päeva õigesti, siis ka kõik teised mäletasid mõlemat päeva õigesti. Sel juhul oleks 

pidanud kehalise kasvatuse tund toimuma kõigil viiel nädalapäeval esmaspäevast reedeni. Kui aga 

leidus üks, kes eksis mõlemal päeval, siis eksisid kõik mõlema päevaga ning kehalise kasvatuse 

tunde ei toimunudki (kui neid just laupäeval ja pühapäeval ei peetud). 
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