
Üleri igi l ine f i losoofiaolümpiaad 

FILOSOOFIAOLÜMPIAADI  2004/05 LOOGIKATEST 

[Terminit mõni on kasutatud tähenduses ‘vähemalt mõni’] 

1. ÜLESANNE  

Oletame, et on tõsi, et mõni porgand käib jõusaalis. Milline 
järgmistest väidetest ei ole sellisel juhul tõene? 

o Mõni porgand ei käi jõusaalis 

o Mitte ükski porgand ei käi jõusaalis 

o Kõik porgandid käivad jõusaalis 

2. ÜLESANNE 

Kui ei ole tõsi, et alati käib Eve-Ly-Mannile mõni inimene närvidele, 
siis milline järgmistest väidetest on tõene? 

o Mõnikord ei käi Eve-Ly-Mannile mitte ükski inimene närvidele 

o Mõni inimene ei käi Eve-Ly-Mannile mitte kunagi närvidele 

o Alati käivad Eve-Ly-Mannile kõik inimesed närvidele 

3. ÜLESANNE 

Mis järeldub järgmistest kahest eeldusest? 

Teodor ei vasta, kui küsimus näib talle rumal või liiga keeruline.  

Maali esitatud küsimus ei näi Teodorile liiga keeruline. 

o Teodor vastab Maali esitatud küsimusele 

o Teodor ei vasta Maali esitatud küsimusele 

o Neist eeldustest ei järeldu midagi 

4. ÜLESANNE  

On tõsi, et mõni naturaalarv ei jagu 3-ga.  

o Sellest järeldub, et mõni 3-ga jaguv arv ei ole naturaalarv 

o Sellest ei järeldu, et mõni 3-ga jaguv arv ei ole naturaalarv 

o Sellest järeldub, et mõni naturaalarv jagub 3-ga. 

5. ÜLESANNE 

Mis järeldub järgmistest eeldustest? 

Mõni loom on kiskja 

Mõni loom on metsloom 

o Neist eeldustest ei järeldu midagi 

o Mõni metsloom on kiskja 

o Mõni loom ei ole metsloom 



Üleri igi l ine f i losoofiaolümpiaad 

FILOSOOFIAOLÜMPIAADI  2003/04 LOOGIKATEST 

1. ÜLESANNE  

Milline järgmistest väidetest on ekvivalentne väitega 
Kui katused ei ole märjad, siis vihma ei saja? 

o Katused on märjad või vihma ei saja 

o Katused on märjad ning vihma sajab 

o Katused ei ole märjad, kuid vihma sajab 

2. ÜLESANNE 

Kui ei ole tõsi, et mõni koer ei sõbrusta ühegi 
kassiga, siis milline järgmistest väidetest on tõene? 

o Mõni koer sõbrustab iga kassiga 

o Mitte ükski koer ei sõbrusta ühegi kassiga 

o Iga koer sõbrustab mõne kassiga 

3. ÜLESANNE 

Mis järeldub järgmistest kahest eeldusest? 

Kui aknad on pesemata, siis on toas pime.  
Praegu on toas pime. 

o Järelikult on aknad pesemata 

o Järelikult on aknad pestud 

o Neist eeldustest ei järeldu midagi 

4. ÜLESANNE  

Kui on tõsi, et mõni inimene käitub vääritult, siis 
milline järgmistest väidetest on samuti tõene? 

o Mõni inimene ei käitu väärikalt 

o Ei ole tõsi, et iga inimene käitub vääritult 

o Iga inimene käitub väärikalt 

5. ÜLESANNE 

Mis järeldub järgmistest eeldustest? 

Kõik muinasjutud on õpetlikud.  
Kõik muinasjutud on väljamõeldised 

o Mõni väljamõeldis on õpetlik 

o Mõni muinasjutt ei ole õpetlik 

o Kõik õpetlikud lood on väljamõeldised 

 


