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Hulgad 
 
Asjadel, nähtustel on mingid omadused, tunnused, millede abil neid kirjeldame, 
teistest eristame ning neid ka rühmadesse jaotame. Samuti on selge, et rühmadesse 
jaotamise aluseks võivad olla erinevad tunnused. Kui vaadelda mingeid objekte, siis 
tekivad küsimused, et kui palju selliseid asju/nähtusi üldse on, kas ja kuidas seotud 
mingite teiste rühmadega, kuidas saadud rühmi võrrelda.  
Need ongi mõisted ja mõttekäigud, mis on seotud matemaatikas hulgateooriaga. 
Eelkõige on need arutelud, mis kasutavad sisaldumist ja kuulumist ning vastavusse 
seadmisi. Enamus tekkivaid küsimusi ongi lihtsad ning nende vastusteni on loogiliselt 
mõeldes üpriski kerge jõuda, seejuures mingeid erilisi matemaatikaalaseid mõisteid ja 
teadmisi nagu ei olegi vaja teada.  
 
Näiteks, olgu meil teada, et septembris oli tuuliseid päevi 15 ning vihmaseid päevi 20 
ning 5 päeva olid nii tuuleta kui ka vihmata. Teame, et septembris on vaid 30 päeva 
ning seega on selge, et pidi olema ka päevi, kus oli nii tuult kui ka vihma. Kui palju 
selliseid päevi oli? Kuna vihmaseid päevi oli 20, siis vihmata päevi oli 10. Teame aga, 
et oli 5 päeva, kus ei olnud ei tuult ega vihma. Seega pidi olema 5 sellist päeva, kus ei 
olnud vihma, aga oli tuul. Et tuuliseid päevi oli üldse 15 ja vihmaseid 20, siis 10 päeva 
pidid olema sellised, mis olid nii tuulised kui ka vihmased. 
 
Õppematerjali teoreetilises osas teemegi tutvust hulgateooria põhimõistetega, 
tähistega, kuidas hulki kujutada ning kuidas hulki võrrelda. Näiteülesanded ja ka 
ülesanded, mille lahendused tuleb iseseisvalt leida, on aga pigem sellised ülesanded 
hulkade kohta, mis on lahendatavad ka niisama loogiliselt mõeldes. ☺ 
 
 
Hulgaks nimetatakse mingite objektide kogumit.  
 
Neid objekte nimetatakse hulga elementideks. 
 
Hulga elementideks võivad olla mistahes esemed/olendid/objektid.  
Tihti on tekstülesannetes nendeks füüsilised objektid (näiteks õunad, klassi õpilased, 
puud pargis) või siis matemaatilised objektid (näiteks täisarvud, nelinurgad, arvuga 3 
jaguvad arvud).  
Igapäevaselt me tihti ei kasutagi seejuures sõna hulk – näiteks ütleme lihtsalt, et korvis 
on neli õuna, mitte, et korvis olevate esemete hulga moodustavad 4 õuna. Kasutusel 
on ka teisi sõnu, mis tegelikult kõik tähistavadki mingit kindlat hulka, näiteks 
mesilassülem, linnuparv, looma kari, bakterite koloonia, kogukond või sõpruskond, 
polk, rühm, salk ning selliseid sõnu on veelgi. 
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Tavaliselt tähistatakse hulki suurte tähtedega ehk trükitähtedega  A, B, C, ... ja nende 
elemente väikeste tähtedega ehk kirjatähtedega  a, b, c, ....  
Seda, et element a kuulub hulka A tähistatakse a ∈ A  ning seda, et element x ei kuulu 
hulka A, kirjutatakse x ∉ A. 
 
Ühte hulka kuuluvad objektid kirjutatakse tavaliselt loogeliste sulgude vahele ja 
eraldatakse komadega või siis antaksegi sõnaline kirjeldus.  
Näiteks arvust 20 väiksemate algarvude hulk ehk  {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} või ka 
A={x | x on arvust 20 väiksem algarv}, st kõigi selliste x-de hulk, kus x on arvust 20 
väiksem algarv.   
 
 
Hulka kuuluvate elementide järjestus ei ole tavaliselt oluline. 
Aga leidub ka hulki, milles olevaid elemente on võimalik järjestada - nii saadakse 
tulemuseks järjestatud hulk. Näiteks kui me vaatleme arvust 20 väiksemate algarvude 
hulka, siis seal olevad elemendid on võimalik suuruse põhjal järjestada. Kui vaadelda 
mingeid nimede, sõnade hulki, siis on neid võimalik järjestada näiteks tähestiku 
järjekorras. 
 
Kui räägime matemaatikas defineeritud hulgast, siis peavad olema täidetud järgmised 
tingimused: hulga elemendid on omavahel eristatavad ja iga objekti puhul peab olema 
võimalik üheselt otsustada, kas ta kuulub vaatluse all olevasse hulka või mitte.  
Sellest tulenevalt tuleb hulgad täpselt nimetada. Näiteks ei ole üheselt mõistetav hulk 
odavad toasussid, sest oleks vaieldav kas kuldtikandi ja kalliskividega sussid hinnaga 
120 eurot paar on odavad või mitte ning kas ühekordsed kilesussid hinnaga 10 eurot 
paar on odavad. Kui hulgaks oleks toasussid, mis maksavad vähem kui 12 eurot, siis 
oleks selge, et meie kilesussid kuuluks sinna, aga kuldniitide ja kalliskividega mitte. 
 

Hulkade võrdsus 

 

Kaks hulka on võrdsed ehk identsed parajasti siis, kui mõlemasse kuuluvad täpselt 
ühed ja samad elemendid.  
Hulkade A ja B võrdsust tähistatakse võrdusmärgiga: A = B. 
 
Olgu meil 10 last: Anna, Ene, Iivi, Urve, Ülle, Juss, Kalle, Marko, Siim, Tiit. 
Võttes hulga moodustamise aluseks erinevaid tunnuseid, saame moodustada 
erinevaid hulki. 
Tüdrukute hulk on T = {Anna, Ene, Iivi, Urve, Ülle} ja  
poiste hulk P = {Juss, Kalle, Marko, Siim, Tiit}. 
Vaatame nüüd veel kahte hulka  
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X = {nimi algab täishäälikuga} ja Y = {nimi algab kaashäälikuga}, antud juhul siis 
X = {Anna, Ene, Iivi, Urve, Ülle} ja Y = {Juss, Kalle, Marko, Siim, Tiit}. 
Näeme, et antud juhul tüdrukute hulk on võrdne hulgaga nimi algab täishäälikuga ning 
poiste hulk on võrdne hulgaga nimi algab kaashäälikuga. 
 

 

Harjutusülesanne 1. 
a) Kirjuta hulga {positiivsed täisarvud, mis jaguvad arvuga 16 ja on väiksemad kui 

100} elemendid. 
b) Kirjuta hulga nn nimetus kui hulgaks on {1, 4, 9, 16, 25, 36} 
c) Kas see on hulk {täisarvud, mis paiknevad arvteljel arvu 50 lähedal}? 

 
 
Diagrammid/joonised aitavad muuta matemaatikat nähtavamaks. Inglise matemaatik 
John Venn (1834-1923) võttis hulkade esitamiseks kasutusele diagrammid, mida 
tänapäeval tuntaksegi Venn’i diagrammidena. (Kasutatakse ka mõistet Euleri ringid, 
kui vaadeldakse just mõistete omavahelisi seoseid.) 
 
Järgnevalt hakkame vaatame hulkade omavahelisi seoseid ja kuidas neid 
diagrammide abil kujutada. 
 

Osahulk ehk alamhulk 

 
Kui ühe hulga iga element kuulub teise hulka, siis nimetatakse esimest hulka teise 
osahulgaks ehk alamhulgaks. 
Seda, et hulk A on hulga B osahulk kirjutatakse A ⊆ B, vahest kasutatakse ka A ⊂ B. 
 
Näiteks: 
a) ühe klassi poiste hulk on osahulgaks selle klassi õpilaste hulgale 
b) naturaalarvude hulk on täisarvude hulga alamhulk 
c) ristkülikute hulk on nelinurkade alamhulk 
 

Hulkade ühisosa 
Hulkade ühisosaks nimetatakse hulka, mis koosneb nende 
hulkade ühistest elementidest. 
Hulkade ühisosa tähistatakse sümboliga ∩. 
Näiteks: 
a) nende 10 lapse (Anna, Ene, Iivi, Urve, Ülle, Juss, Kalle, Marko, Siim, Tiit.) korral 
poiste hulga P = {Juss, Kalle, Marko, Siim, Tiit} ja nime viimane täht on täishäälik 
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E = {Anna, Ene, Iivi, Urve, Ülle, Kalle, Marko} ühisosaks on need poisid, kelle nime 
viimane täht on täishäälik. Seega P ∩ E = {Kalle, Marko}. 
b) paarisarvude hulga ja algarvude hulga ühisosaks on arv 2.  
c) arvuga 2 jaguvate ja arvuga 5 jaguvate täisarvude hulga ühisosa moodustavad kõik 
täisarvud, mille üheliste number on 0. 
 

Hulkade ühend 
Hulkade ühendiks nimetatakse kõigi elementide hulka, mis 
kuuluvad vähemalt ühte vaadeldavatesse hulka. 
 
Hulkade ühendit tähistatakse sümboliga ∪. 
 
Näiteks: 
a) kõigi laste hulk on tüdrukute hulga ja poiste hulga ühend 
b) kui oleks hulgad M = {2,3,4,12,13,14} ja K = {3,4,5,33,34,35}, siis  
M ∪ K = {2,3,4,12,13,14, 5, 33, 34, 35} . 
c) kuna kõik tähed jaotuvad kaas- ja täishäälikuteks, siis hulkade nime viimane täht on 
täishäälik ja nime viimane täht on kaashäälik ühendiks saame kogu nimede hulga.  
 

Harjutusülesanne 2.  
a) On antud järgmised hulgad: 
A – minu kooli õpilaste hulk, 
B – minu kooli kaheksandate klasside õpilaste hulk, 
C – minu linna (või maakonna) koolide õpilaste hulk, 
D – minu kooli nende 8. klasside õpilaste hulk, kes võtavad osa teaduskooli tööst, 
E – Eesti kõikide õpilaste hulk. 
Järjesta hulkade tähed nii, et iga eelmine oleks järgmise osahulgaks (v.a. viimane) 
b) On antud hulgad: 
A – täisarvude hulk,   B – paarisarvude hulk, 
C – paaritute arvude hulk,  D – negatiivsete arvude hulk, 
E – mittenegatiivsete arvude hulk. 
1) Millised nendest hulkadest osutuvad teiste antud hulkade osahulkadeks? 
2) Kas on õige, et hulkade B ja C ühend on täisarvude hulk?  
3) Kas on õige, et hulkade D ja E ühendiks on hulk A?  
 

Hulkade vahe 
Hulkade A ja B vahesse kuuluvad parajasti need elemendid, mis 
kuuluvad hulka A, kuid ei kuulu hulka B. (st hulgast A võtame 
ära kõik need elemendid, mis kuuluvad ka hulka B) 
Hulkade A ja B vahe tähis on A ∖ B.   
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Näiteks: 
a) hulkade M = {2,3,4,12,13,14} ja K = {3,4,5,33,34,35} korral  
vahe M ∖ K ={2, 12, 13, 14} ja K ∖ M = {5, 33, 34, 35} .   
b) kui hulga X moodustavad paarisarvud ja hulga Y arvuga 3 jaguvad arvud, siis hulga 
X ∖ Y moodustavad paarisarvud, mis ei jagu arvuga 6, aga hulga Y ∖ X moodustavad 
paaritud arvud, mis jaguvad arvuga 3. 
 

Vahest võib kohata ka mõistet hulkade erisosa. 

Hulkade erisosaks nimetatakse kõigi elementide hulka, mis 
kuuluvad ühte vaadeldavasse hulka, aga ei kuulu vaadeldavate 
hulkade ühisossa. 
Hulkade A ja B  erisosa võib tähistada   A △ B . 
 
Kasutades nüüd hulkade ühendi ja ühisosa mõisteid ning tähistusi, saame kirjutada, et 
A △ B = {z | (z ∈ A ∪ B) ja  z ∉ A ⋂ B}. 
Näiteks: 
a) kui ühe hulga moodustavad arvuga 2 jaguvad arvud ja teise hulga moodustavad 
arvuga 5 jaguvada arvud, siis nende hulkade erisosaks on hulk, mille moodustavad 
numbriga 5 lõppevad arvud ja paarisarvud, mille üheliste number ei ole 0.  
b) moodustagu ühe hulga pitsad juustuga ja teise hulga pitsad tomatiga, siis nende 
hulkade erisosa on pitsad, millel on juust või tomat, aga mitte mõlemad. 
 

Hulga täiend ehk täiendhulk  
Kui vaadelda mingit ülesannet/probleemi, siis saab vaadelda 
hulka, mis sisaldab selles ülesandes/probleemis käsitletavate 
hulkade kõikvõimalike elemente. Sellist hulka nimetatakse selle 
ülesande universaalhulgaks.  
 
Kui on määratletud universaalhulk, siis saab rääkida ka selle 
alamhulga A täiendist.   
Hulga A täiendiks või täiendhulgaks on kõik need elemendid, mis vaadeldaval juhul 
on  universaalhulgas, aga ei kuulu hulka A.  
On selge, et kui vaatleme mingit hulka ja võtame sealt mingi alamhulga, siis see 
alamhulk ja selle alamhulga täiend annavad kokku terve hulga. 
 
Näiteks: 
a) klassi õpilaste seas on tüdrukute täiendhulgaks poiste hulk ja vastupidi. 
b) inimeste hulgas on siniste silmadega inimeste hulga täiendhulgaks nende inimeste 
hulk, kellel ei ole sinised silmad. 
c) kui vaatleme täisarve, siis paarisarvude täiendhulgaks on paaritud arvud. 
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Harjutusülesanne  3.   
Joonisel on antud hulk, milles on 12 elementi. 
Vaatleme nelja hulka 
 
V – kõik valged kujundid 

 

L - kõik lilled 

 
 

N – kõik nelinurgad 

 
 

M – kõik mustad kujundid 

 

  
a) Hulkade V ja L ühend on kõik valged kujundid ja kõik lilled. Mis on selle täiend? 
Mis on hulkade V ja L täiendite ühisosa?  
b) Hulkade N ja M ühisosaks on kõik mustad nelinurgad. Mis on selle hulga täiend? 
Mis on hulkade N ja M täiendite ühend?  
 
 
 
Nendel tähelepanekutele tuginevadki De Morgani seadused: 

1) Hulkade A ja B ühendi täiend on võrdne hulkade A ja B täiendite ühisosaga  

A⋃B � A� ∩ B� 
2) Hulkade A ja B ühisosa täiend on võrdne hulkade A ja B täiendite ühendiga 

	A⋂B � A�⋃B� 
 
 

Diagrammide joonistamine aitab lahendada ülesandeid, aga neist on kasu vaid siis kui 
hulkade ühisosad, ühendid on õigesti märgitud. 
Joonisel on diagrammid kolme, nelja ja viie hulga kohta, millede korral saab vaadelda 
kõiki võimalikke ühisosasid. 
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Näiteks: 
Vaatleme nelja positiivsete arvude hulka.  Arvuga 2 jaguvad 
arvud. Arvuga 3 jaguvad arvud. Arvuga 4 jaguvad arvud. Arvuga 
5 jaguvad arvud.  Kui me võtaksime aluseks selle üldise nelja 
hulgaga diagrammi, siis see oleks eksitav, sest kõik arvud, mis 
jaguvad arvuga 4 jaguvad ju ka arvuga 2. Seega arvuga 4 
jaguvad arvud on arvuga 2 jaguvate arvude alamhulk.  Nüüd 
tuleb mõelda, et kas ja millised ühisosad neil hulkadel 
moodustuvad.  Joonisel neljaga jaguvate arvude hulk märgitud 
hallikamalt.  
 

Harjutusülesanne 4. 
Vaatleme jälle nelja positiivsete arvude hulka. Arvuga 2 jaguvad 
arvud. Arvuga 3 jaguvad arvud. Arvuga 4 jaguvad arvud. Arvuga 5 
jaguvad arvud. Kui vaadelda arvust 250 väiksemaid positiivseid 
täisarve, siis mitu arvu on mustaks värvitud osas? 

 

 

 

Hulgas olevate elementide arv, hulga võimsus 

 
Hulgas olevate elementide arvu nimetatakse selle hulga võimsuseks.  

Hulk saab olla: 

tühi – see tähendab, et seal ei ole ühtegi elementi.  

Tühja hulga tähistuseks on märk ∅. 
 

Näiteks: 
a) kui vaatame täisnurksete kolmnurkade ja võrdkülgsete kolmnurkade hulki, siis 
nende ühisosa on tühi hulk ehk võrdkülgsete täisnurksete kolmnurkade hulk on 
tühi. 
b) arvust 3 suuremate paarisarvulist algarvude hulk on tühi.  

 

lõplik – koosneb lõplikust arvust elementidest.  

Näiteks: 
a) õpilaste arv klassis.    
b) positiivsete täisarvude hulk, mis ei ole algarvud ega ka kordarvud. (selliseks 
täisarvuks on vaid arv 1). 
c)  sõnade arv ühes raamatus. 
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d) kui hulgas A on 24 elementi ja hulgas B on 17 elementi ning neil on 5 ühist 
elementi, siis 1) nende ühisosa võimsus ongi 5, 2) nende ühendi võimsus on 
24 + 17 – 5 = 36 ja 3) erisosa võimsus on 
 │A △ B│= │A│+│B│– 2 │A ⋂ B│ ehk siis  24 + 17 – 2 ∙ 5 = 31. 

lõpmatu - sisaldab lõpmatult palju elemente 

Näiteks: 
a) naturaalarvude hulk 
b) arvust 2000 väiksemaid algarve on lõplik hulk, aga algarvude hulk on lõpmatu. 

 
Hulkadega tegeledes tekib tihti küsimus, et kummas hulgas on rohkem elemente ehk 
kumb hulkadest on suurem. Kui on võimalik kokku loendada, mitu elementi neisse 
hulkadesse kuulub ja loendatavaid on vähe, siis vastuseni ongi lihtne jõuda elementide 
loendamise teel. Aga kas soodushinnaga toodet on tellitud rohkem või vähem, kui 
sellest kaubast huvitatud inimesi on? Aga kui igale võistlusest osavõtjale on 
ettenähtud kleeps, siis kuidas võrrelda kas kastis on kleepse rohkem või vähem kui 
osalejaid? 
Ka neil juhtudel on muidugi võimalik kokku loendada mitu soodushinnaga toodet oli ja 
uurida välja, et mitu inimest oleks tahtnud seda soetada ja siis saaksime öelda, et 
kumbasid on rohkem ning kui kleepsud ja osalejad kokku lugeda, siis saaks selgeks 
kumbasid on rohkem. Aga kui poodi läheb keegi, kes lootis soodushinnaga toodet osta 
ja see oli juba otsas, siis sõltumata sellest, et ta ei tea täpselt kui palju oli toodet ja kui 
palju oli soovijaid, saab ta teha õige järelduse, et tooteid oli vähem kui soovijaid. Kui 
igale osalejale kleeps kätte jagada, siis saab selgeks kumbasid oli rohkem, kui kleepse 
jäi üle, siis järelikult oli neid rohkem – kui aga tuli puudu, siis järelikult osalejaid oli 
rohkem. See, mitme võrra neid oli rohkem, ei ole antud juhul oluline. Mõlemad näited 
on küll sellised, kus nn tarkus tuli takka järgi ja reaalselt poleks meil sellest erilist kasu, 
välja arvatud see, et me ei pidanud kahes hulgas elemente üle loendama. Siin 
kasutasime võrdlemisel loendamise asemel vastavusse seadmist.   
Öeldakse, et hulkade A ja B vahel on üks-ühene vastavus, kui hulga A igale 
elemendile on seatud vastavusse üks ja ainult üks element hulgast B, kusjuures hulga 
B iga elemendi jaoks on olemas üks ja ainult üks hulga A element.  
Kui hulkade vahel saab korraldada üks-ühese vastavuse, siis  öeldakse, et need 
hulgad on võrdsete suurustega. 
Näiteks kui poisid ja tüdrukud moodustavad paarid ja keegi üle ei jää, siis poisse ja 
tüdrukuid on võrdselt, kui aga mõni poiss jääb paariliseta, siis poisse oli rohkem ja kui 
mõni tüdruk jääb paariliseta, siis järelikult tüdrukuid oli rohkem. 

 
 
Aga mida on rohkem kas algarve või kordarve? Kas täisarve on vähem kui 
ratsionaalarve? Kas reaalarve on rohkem kui ratsionaalarve? 
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Järgnevalt püüamegi siis vastavust kasutades välja uurida, kas naturaalarvude seas 
on algarve vähem kui mittealgarve või mitte. 
Vaatleme naturaalarvude jada alates arvust 1 kuni arvuni n: 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …,n 
Kui vaatleme esimest kaheksat arvu, siis nende seas on algarve ja mittealgarve 
võrdselt. Juhul kui arve on rohkem kui 8, siis algarve on nende seas alati vähem kui 
mittealgarve. Mõlema hulga elemendid saame aga järjestada suuruse põhjal ja nii on 
ühe hulga esimesele liikmele võimalik vastavusse seada teise hulga esimene liige jne. 
Mõlemas on lõpmata palju arve ning on võimalik korraldada nn üks-ühene vastavus ja 
seega hulgateoreetiliselt on neid ühe palju. Küll aga kui vaadelda mingit konkreetset 
naturaalarvude vahemikku, kus on siis lõplik arve elemente, saame valitud lõigule 
vastavalt määrata, kas seal on rohkem algarve või mittealgarve. 
Kui hulgas olevate elementide arv on lõpmatu, siis see lõpmatus saab olla kas 

loenduv või loendamatu. 

Hulka nimetame loenduvaks, kui leidub üks-ühene vastavus naturaalarvude hulgaga. 

 
Saksa matemaatik D. Hilbert mõtles välja järgmise ülesande.  
Ühes hotellis oli loenduv hulk tube. Ühel päeval, kui kõik toad olid hõivatud (st elanike 
arv oli ka loenduv), saabus üks uus külaline. Ent hotelli omanik leidis võimaluse ka 
tema majutamiseks. Selleks ta tõstis toa nr 1 elaniku ta tuppa nr 2, toa nr 2 elaniku 
tuppa nr 3 jne, üldiselt toa nr n elanik pidi kolima tuppa nr n + 1.  Nii vabaneski tuba nr 
1 ja ta sai sinna majutada viimati saabunud külalise. 
 
Pärast seda kogunes hotelli ukse juurde uute külaliste järjekord, milles oli loenduv hulk 
isikuid.  
Nende majutamiseks võttis omanik kasutusele uue skeemi. Ta tõstis iga toa nr n 
elaniku tuppa nr 2n. Nii vabanesid kõik toad paaritute numbritega, mille hulk on 
teatavasti ka loenduv. 
 
Nüüd aga avastas omanik, et hotelli juurde tuleb tuleb loenduv arv busse ja neist igas 
on loenduv hulk isikuid, kes tuleks hotelli paigutada, st igale neist tuleks määrata 
üheselt kuidagi toanumber. 
Vaatleme kahte võimalust. 
Esimene. On selge, et kõigepealt tuleks  kuidagi tekitada tühje tubasid.  Ta tõstaks iga 
toa nr n elaniku tuppa nr 2n. Nii vabanesid jälle kõik toad paaritute numbritega.  
Nüüd inimesi bussidest hakkaks ta tubadesse jaotama järgneva 
skeemiga: esimese bussi esimeselt istmelt läheks isik tuppa 
numbriga 1, teiselt istmelt tuppa numbriga 3, siis teise bussi 
esimene isik läheks tuppa numbriga 5, siis kolmanda bussi 
esimene läheks tuppa numbriga 7, siis teise bussi teine isik läheks 
tuppa numbriga 9, esimese bussi kolmas isik läheks tuppa numbriga 11, esimese 
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bussi neljas isik läheks tuppa numbriga 13, teise bussi kolmas isik läheks tuppa 15, 
kolmanda bussi teise isik tuppa 17, neljanda bussi esimene tuppa 19, siis viienda 
bussi esimene tuppa numbriga 21 jne. See jne tähendab isikute jaotamist joonisel 
oleva skeemi kohaselt, kus rida tähistab ühes bussis olevaid isikuid. See skeem näitab 
ilmekalt, et kui meil on loenduva hulga loenduvate ühend, siis ka see on loenduv, sest 
saame üksüheselt vastavusse seada hulga 1, 2, 3, 4, 5, 6, jne..  
Teine. Kui esimesel juhul leidsime võimaluse isikutele vastavusse seada nn 
positiivsete täisarvude hulk, siis siin kasutame seda, et algarvude hulk on loenduv. 
Nagu ikka on kõigepealt vaja tekitada tühjad toad. Selleks ütleme, et  igaüks toast 
numbriga n liigub tuppa numbriga 2n. Ehk siis toast 1 liigub tuppa 21 = 2. Toast 2 liigub 
tuppa 22 = 4, toast 3 liigub tuppa 23 = 8  jne. Nüüd esimest bussi seome järgmise 
algarvuga 3 ja iga isik kes istus oma bussis kohal a läheb tuppa 3a, st esimesest 
bussist lähevad järjest isikud tubadesse 31, 32, 33, jne… 

Teise bussi seome järgmise algarvuga, so arvuga 5. Iga isik sealt bussist kohalt b 
läheb tuppa 5b, st teisest bussist lähevad isikud tubadesse 51, 52, 53, 54, … 
Kolmanda bussi seome järgmise algarvuga, so arvuga 7. Iga isik sealt bussist kohalt c 
läheb tuppa 7c, st isikud lähevad tubadesse 71, 72, 73, ….      jne 
Teades nüüd, et iga arv on üheselt esitatav oma algtegurite astmete korrutisena, siis 
on selge, et neist igaüks saab erineva toa. 
Seejuures jäävad veel tühjaks need toad, mille number ei ole ühegi algarvu aste. 
Näiteks 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 26 … 
Näeme, et ruumi jääb veel ülegi ☺ 
 
Youtubis on paar vahvat klippi Hilbeti hotelli kohta 
(inglise keeles)  
Kursuse kodulehelt ja sealt materjalist lähevad lingid.  
 

Lühem: 
https://www.youtube.com/watch?v=faQBrAQ87l4 
 
Pikem koos selgitustega:  
https://www.youtube.com/watch?v=Uj3_KqkI9Zo  
 
 

Samamoodi nagu hotelli  korral vaatlesime nn esimest 
võimalust saab loendada ka ratsionaalarve ja seega 
ratsionaalarvude hulk on loenduv.  
Samas aga ei õnnestu kõiki reaalarve niimoodi ritta 
panna, sest kui vaadelda mistahes kahte reaalarvu, siis 
alati õnnestub leida arv, mis on väiksemast suurem ja 
suuremast väiksem. Järelikult reaalarvude hulk ei ole 
loenduv. 
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Seega kui vastata nüüd esitatud küsimustele, siis algarve ja kordarve on sama palju 
kui  täisarve või  ratsionaalarve, sest kõikidel juhtudel on meil tegu loenduva hulgaga.  
 
Otseselt sellise tekstiga ülesandeid, et leia mingite hulkade ühend, ühisosa, vahe või 
mingi hulga täiend ei kohta matemaatikavõistlustel just tihti. Küll aga tuleb aru saada, 
mis kuulub/kuuluvad hulka, mis on hulkade ühend ja ühisosa, mis on mille täiend, 
millised hulgad on samaväärsed ning mis saab olla mille alamhulk ja kuidas saab leida 
hulgas olevate elementide arvu või võrrelda kummas hulgas on rohkem elemente. 
 

Harjutusülesanne 5.  
Ühe klassi õpilased lahendasid kahte ülesannet. Selgus, et ei olnud õpilast, kellel 
oleks mõlemad ülesanded lahendamata jäänud. Moodustati neli nimekirja.  
Esimeses nimekirjas oli kõik need, kes lahendasid ära esimese ülesande.  
Teises nimekirjas kõik need, kes lahendasid vaid ühe ülesande.  
Kolmandas kõik need, kes lahendasid vähemalt ühe ülesande.  
Neljandas kõik need, kes lahendasid mõlemad ülesanded.  
Milline nimekirjadest on kõige pikem? Kas saab olla nii, et kaks nimekirja langesid 
kokku? Kui jah, siis millised? 
 
 

Näide 1. Klassi igal õpilasel on kas nutitelefon või tahvelarvuti või mõlemad. 

Nutitelefon on 15 õpilasel, tahvelarvuti on 20 õpilasel ning nii nutitelefon kui ka 
tahvelarvuti on 10 õpilasel. Mitu õpilast on klassis? 

 

Lahendus: Klassi õpilastest saame moodustada kolm alamhulka: 
õpilaste hulk, kellel on nutitelefon,  
õpilaste hulk, kellel on tahvelarvuti, 
õpilaste hulk, kellel on nii tahvelarvuti kui ka nutitelefon. 
Kuna nii nutitelefon kui ka tahvelarvuti on 10-l õpilasel ja üldse 
oli nutitelefon 15 õpilasel, siis on 5 õpilast, kellel on 
nutitelefon, aga tahvlit ei ole.  
Samamoodi saame, et klassis saab olla 10 õpilast, kellel on tahvelarvuti, aga 
nutitelefoni ei ole.  Seega õpilaste arvud, alguses jaotud kolmes alamhulgas on 5, 10 
ja 10. Seega klassis on kokku 25 õpilast. 
 

Näide 2. Laudas olevatest loomadest kõik välja arvatud kaks on lambad ning kõik 

välja arvatud kaks on lehmad. Kõik ülejäänud on sead. Mitu looma on laudas? 
 
Vihje: Mitu looma ei ole lambad? (Ehk siis hulkade keeles, mitu elementi on lammaste 
hulga täiendis ☺ )  
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Lahendus: Et vaid kaks ei ole lambad, siis lehmi ja sigu on laudas kokku kaks. Et vaid 
kaks ei ole lehmad, siis lambaid ja sigu on laudas kokku kaks. Seega saame, et 
laudas saab olla üks lammas, üks lehm ja üks siga. Laudas on loomi kokku kolm. On 
ka võimalus, et oleks kaks siga, aga tekst annab aimu sellest, et lambad ja lehmad 
seal laudas siiski elavad.  
 

Näide 3. Igal minu sõbral on kas uisud või suusad ja pooltel neist on nii uisud kui ka 

suusad. Ainult suuskade omanikke on kaks korda rohkem kui ainult uiskude omanikke. 
Millisel osal suuskade omanikest on ka uisud?  

 
Lahendus: Et pooltel on nii uisud kui ka suusad, siis pooltel on kas ainult uisud või 
ainult suusad. Olgu ainult uisud x sõbral, siis ainult suusad on 2x sõbral ja nii suusad 

kui uisud on 3x sõbral. Seega suusad on üldse 5x sõbral. Seega uisud on 
5
3

 suuskade 

omanikest. 
 

Näide 4.  Klassis on 30 õpilast. Neist 10 käis suvevaheajal Võrus, 18 Pärnus ja 18 

Kuressaares. Küsimusele, kes käisid Võrus ja ka Pärnus vaatas jaatavalt 6 õpilast, 
Võrus ja Kuressaares käimise kohta vastas jaatavalt 7 õpilast ning Pärnus ja 
Kuressaares käimise kohta 10 õpilast. Lõpuks küsiti, et kes käis kõigis neis kolmes 
linnadest ning jaatavalt vastas 4 õpilast. Mitu selle klassi õpilast ei käinud suve jooksul 
üheski neist linnadest? 

 
Lahendus: Kujutame Võrus, Pärnus ja Kuressaares käinud 
õpilaste hulgad ja nende ühisosad joonisel.    
Et kõigis neis kolmes linnas käis 4 õpilast, siis kõigi kolme 
ühisossa tuleb kirjutada 4. Et Võrus ja Pärnus käis 6 õpilast 
ja arvestades, et neist 4 käisid ka Kuressaares, siis Pärnus 
ja Võrus käinute ühisossa tuleb 2. Analoogselt jätkates 
saame joonisel oleva skeemi.  
Kokku käis vähemalt ühes neist linnadest 4 + 2 + 3 + 6 + 6 + 1 + 5 = 27 õpilast. 
Järelikult suve jooksul ei käinud ei Võrus, Pärnus ega Kuressaares 3 õpilast.  
 

Näide 5. MAA01- II tööd oli iseseisvalt lahendada järgmine ülesanne: 

Kolmest isikust igaüks kirjutas paberile 100 erinevat sõna. Seejärel tõmmati maha kõik 
need sõnad, mille olid kirjutatud vähemalt kaks isikut. Selle tulemusena jäi ühel alles 
45 sõna, teisel 68 ja kolmandal 54. Põhjendage, et leidus vähemalt üks selline sõna, 
mille olid kirjutanud kõik kolm isikut.  
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Lahendus: Seda oli lihtne lahendada kasutades arvude 
paarsust, aga ka siin saab teha abistava diagrammi. 
Olgu vaadeldavateks hulkadeks ühe isiku poolt kirjutatud 
sõnad ning kahel isikul kattuvate sõnade arve tähistame 
tähtedega A, B, C ja kolmel isikul kattuvate sõnade arvu 
tähega X. Ülesandeks on siis näidata, et X ei saa olla 0, 
ehk siis see hulk ei saa olla tühi.  
Saame näiteks kirjutada kolm võrdust: 100 = 45 + A + C + X, 100 = 68 + A + B + X ja 
100 = 54 + B + C + X. Liites kõik kolm kokku 300 = 45 + 68 + 54 + 2A + 2B + 2C + 3X, 
millest  300 = 167+2A+2B+2C+3X ja 133 = 2A+2B+2C+3X. Siit näeme, et kuna 
2A+2B+2C on paarisarv ja summa on paaritu, siis 3X peab olema paaritu. Seega X 
peab olema paaritu ja ei saa olla seega null. 
Diagrammi abil saab ka kohe välja kirjutada, et maha tõmmatud sõnade arv 133 on 
2A+2B+2C+3X. 
 

Näide 6. Matemaatikavõistlusel tuli lahendada 3 ülesannet igaüks erinevast 

valdkonnast – üks algebrast, teine geomeetriast ja kolmas arvuteooriast. Võistlusel 
osales 40 õpilast. Ainult algebra ülesande lahendas õigesti 2 õpilast, ainult geomeetria 
ülesande lahendas õigesti 3 õpilast ning ainult arvuteooria lahendas õigesti 4 õpilast. 
Ainult algebra ülesanne jäi lahendamata 7 õpilasel, ainult geomeetria 5 õpilasel ja 
ainult arvuteooria 6 õpilasel. Ülejäänud õpilased lahendasid kõik ülesanded õigesti. 
Kui palju oli neid õpilasi, kes lahendasid kõik ülesanded õigesti? 
 
Lahendus. Joonestame diagrammi, kus iga ülesande 
lahendajad moodustavad hulga. Teada on nende 
õpilaste arvud, kes lahendasid vaid ühe ülesande – 
vastavalt 2, 4 ja 3.  Need arvud tuleb siis kirjutada 
neisse osadesse, mis ei oma ühisosa teiste 
hulkadega. Teada on ka need arvud, kellel jäi 
lahendamata täpselt üks ülesanne, st ta lahendas 
ära kaks ülesannet ja need arvud tuleb siis kirjutada 
neisse osadesse, mis on ühised täpselt kahele osale. Neil, kel vaid algebra ülesanne 
jäi lahendamata said lahendatud ülesanded geomeetriast ja arvuteooriast, seega arv 7 
tuleb kirjutada arvuteooria ja geomeetria ühisesse ossa. Küsitakse nende õpilaste 
arvu, kes lahendasid ära kõik kolm ülesannet. Kuna üldse osales 40 õpilast siis 
saame, et 2 + 3 + 4 + 7 + 5 + 6 + x = 40, millest x = 13. 

 

Näide 7. (2010 8. klass piirkonnavoor) Kingaparanduses oli 35 katkist saabast. Neist 

16-l tuli vahetada lukk, 17-l vahetada kontsaplekid ja 18-l oli vaja talda liimida, 
kusjuures igal saapal tuli teha vähemalt üht neist kolmest. Saapaid, millel oli vaja ainult 
vahetada lukk ja kontsaplekid, oli nende hulgas 4. Saapaid, millel oli vaja ainult 
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vahetada lukk ja talda liimida, oli 3 ning saapaid, millel oli vaja ainult vahetada 
kontsaplekid ja talda liimida, oli 5. Kui palju oli kingaparanduses selliseid saapaid, 
millel oli vaja vahetada lukk ja kontsaplekid ja ka talda liimida? 
 
Lahendus: Olgu x otsitav saabaste arv, millel tuli 
vahetada lukk ja kontsaplekid ja ka talda liimida. Siis 16 
saapa hulgas, millel tuli vahetada lukk, sisalduvad nii 
need x saabast kui ka need 4 saabast, millel oli vaja 
ainult vahetada lukk ja kontsaplekid, ning need 3 
saabast, millel oli vaja ainult vahetada lukk ja talda 
liimida. Seega saapaid, millel oli vaja ainult vahetada 
lukk, oli 16 – x – 4 – 3 = 9 − x. Analoogiliselt arutledes leiame, et saapaid, millel oli 
vaja ainult vahetada kontsaplekid, oli 17 – x – 4 – 5 = 8 − x ning saapaid, millel oli vaja 
ainult talda liimida, oli 18 – x – 3 – 5 = 10 − x.  
Et igal paranduses oleval saapal oli vaja teha vähemalt üht kolmest, siis saame 
võrrandi 35 = x + 4 + 3 + 5 + (9 − x) + (8 − x) + (10 − x) ehk 35 = 39 − 2x, millest x = 2. 
 

Hindamisjuhised: 
◦ Võetud kasutusele tähis otsitava saabaste arvu jaoks: 1 p 
◦ Avaldatud nende saabaste arvud, mille puhul tuleb teha täpselt ühte antud kolmest 
tegevusest, selle tähise kaudu: 4 p 
◦ Koostatud võrrand otsitava saabaste arvu leidmiseks ja saadud lõppvastus: 2 p 
Ainult õige vastuse eest ilma selgitusteta anda 2 punkti. 

 

Näide 8. Saarel elavatest kõikidest meestest 
3
2  on abielus ja kõigist naistest 

5
3  on 

abielus. Kui suure osa moodustavad saare elanikest abielus olevad inimesed? 

Märkus: Abielupaari moodustavad 1 mees ja 1 naine. 
 
Lahendus: On selge, et abielus olevate meeste arv peab olema võrdne abielus olevate 
naiste arvuga.  
Olgu saarel abielupaare x, siis kuna 

5
3  naistest N on abielus, siis naiste arv N on 

3
x5   

ja samamoodi saame, et mehi on saarel 
2
x3 .  

Seega üldse on saarel elanikke 
6
x19  ja neist abielus on 2x. Seega abielus olevad 

inimesed moodustavad 2x : 
6
x19 = 

19
12  saare elanikest. 
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Näide 9. Matemaatikute seast iga seitsmes on filosoof, aga filosoofide seas, iga 

üheksas on matemaatik. Keda on rohkem kas matemaatikuid või filosoofe? 
 

Vihje: Vaadelda inimesi, kes on nii matemaatikud kui ka filosoofid. 
 
Lahendus: Tähistame tähega x isikute arvu, kes on samaaegselt nii matemaatikud kui 
ka filosoofid. Seega matemaatikuid on kokku 7x ja filosoofe on 9x. Kui x ei ole null, siis 
on selge, et filosoofe on rohkem. Kui aga x olek 0? See tähendaks et ei ole ka 
matemaatikuid ja ei oleks filosoofe, ehk neid oleks võrdselt. Vaikimisi aga ikkagi on 
eeldus, et leidub nii matemaatikuid kui ka filosoofe. 
 

Näide 10. Riigi parlamendis on moodustatud fraktsioonid nii, et mistahes kahe 

fraktsiooni A ja B (ei pea olema erinevad) ühendi täiend (st kõik need, kes ei kuulu ei 
fraktsiooni A ega fraktsiooni B) on ka fraktsioon. Põhjenda, et fraktsioonide A ja B 
ühend on ka fraktsioon.  
 
Lahendus: Olgu meil kaks fraktsiooni A ja B. Kuna need hulgad ei pea olema erinevad 
saame, et hulga B võime asendada hulgaga A, seega hulkade A ja B ühendi täiend on 
hulga A täiend ja see on fraktsioon. Seega saame, et mistahes fraktsiooni täiend on ka 
fraktsioon. Kuna A ja B ühendi täiend on fraktsioon, siis ka selle täiend on fraktsioon. 
Hulkade A ja B ühendi täiendi täiend on aga hulkade A ja B ühend. 
 

Näide 11. Volli, Kalle ja Palle lahendasid kokku 100 ülesannet. Neist igaüks lahendas 

60 ülesannet. Nimetame ülesannet raskeks, kui selle lahendas ära vaid üks neist ning 
nimetame ülesannet kergeks, kui selle lahendasid kõik ära. Mitme võrra erineb raskete 
ülesannete arv kergete ülesannete arvust? 

 
Lahendus: Olgu V nende ülesannete hulk, mille lahendas ära vaid Volli, hulk K vaid 
Kalle poolt lahendatud ülesannete hulk ning P vaid Palle poolt lahendatud ülesannete 
hulk. 
Olgu hulk VK ülesannetest, mille lahendasid ära vaid Volli ja Kalle, olgu hulk KP 
ülesannetest, mille lahendasid ära vaid Kalle ja Palle ning hulk VP ülesannetest, mille 
lahendasid ära Volli ja Palle. Hulk VKP olgu nende ülesannete hulk, mille lahendasid 
ära kõik. Seega saame, et V+VK+VP+VKP = 60, K+VK+KP+VKP = 60 ning 
P+KP+VP+VKP = 60 ning teame ka et üldse oli ülesandeid 100 ehk siis 
V+K+P+VK+KP+VP+VKP = 100. 
Kui me liidame kolm esimest võrdust ja lahutame viimase ning siis saadud võrduse 
jagame arvuga 2, siis saame –V –K –P + VKP = –20. See võrdus aga tähendabki, et 
raskeid ülesandeid oli 20 võrra rohkem. 
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Näide 12. Koolis tegutsevad mõned klubid. Klassi iga õpilane osaleb mitte rohkem 

kui kahes klubis. Seejuures mistahes kahe õpilase jaoks leidub klubi, kus nad 
mõlemad osalevad. Tõesta, et koolis tegutseb klubi, kus osaleb vähemalt 2/3 klassi 
õpilastest. 
 
Lahendus: Kui leidub klubi, milles osaleb terve klass, siis tingimus on täidetud.  
Järgnevalt oletame, et sellist klubi ei leidu. 
Olgu kõige suurema liikmete arvuga klubi A (kui selliseid on mitu, siis üks neist). Olgu 
meil üks õpilane Mati, kes ei ole klubi A liige. Olgu meil õpilane Kati, kes on A klubi 
liige. 
Tingimuste kohaselt peab leiduma aga klubi, kus Mati ja Kati mõlemad osalevad. Olgu 
selleks klubi B. On selge, et kõik ülejäänud klubi A liikmed ei saa olla B klubi 
liikmeteks, sest klubis B ei saa olla rohkem liikmeid kui klubis A. Seega peab leiduma 
klubi A liige, kellega Mati käib koos mõnes teises klubis. Olgu selleks klubi C. 
Seega iga A klubi liige osaleb veel ka kas klubis B või C (ja ei osale üheski teises 
klubis). 
See, mis algul ütlesime Mati kohta võib öelda iga õpilase kohta, kes ei ole klubi A liige. 
Ta on klubi B liige ja on ka klubi C liige ning ei kuulu ühtegi teise klubisse. 
Seega peab klubisid olema 3 ja iga õpilane on täpselt kahe klubi liige.  
Olgu klassi x õpilast, siis kõikide klubide nimekirjades on kokku 2x isikut. Seega kuna 
klubi A on suurima osalejate arvuga, siis osaleb seal mittevähem kui 2x/3 liiget. 
 

Näide 13. 
a) Mitu 3 elemendist hulka saame moodustada nii, et kui võtta neist mistahes kaks 

hulka, siis nende ühendis on 5 elementi ning seejuures ei leidu ühtegi elementi, 
mis oleks igas hulgas? 

b) Mitu 4 elemendist hulka saame moodustada nii, et kui võtta neist mistahes kaks 
hulka, siis nende ühendis on 7 elementi ning seejuures ei leidu ühtegi elementi, 
mis oleks igas hulgas? 

 
Lahendus: a) Olgu  meil esimene hulk {1, 2, 3}. Teiseks hulgaks võtame {3,4,5}. 
Kolmandas hulgas peab olema täpselt üks element nii esimesest kui teisest hulgast. 
{1, 4, 6}. Edasi saame, {1,5,7}, {2,4,7}, {3,6,7} ja {2,5,6}. 
Rohkem võimalusi ei ole.  Vastus: 7 
b) Olgu meil esimeseks hulgaks {1,2,3,4}. 
Teiseks võtame {1,5,6,7}. Kolmandaks {2,5,8,9}. Neljandaks {2,6,10,11}. Edasi saame 
{2,7,12,13}, {1,8,10,12}, {1,9,11,13}, {3,5,10,13}, {3,6,9,12}, {3,7,8,11}. 
Ja lisaks on veel võimalik moodustada kolm hulka {4,5,11,12}, {4,6,8,13} ja {4,7,9,10}.  
Seega vastus on 13. 
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Nende kahe näite põhjal saame märgata, et iga element kuulub sellisel juhul täpselt nii 
mitmesse hulka, kui mitu elementi on hulgas. Erinevaid hulki on samapalju kui 
erinevaid elemente.  
Valemina saame seda kirja panne, et kui hulgas peab olema n elementi, siis selliseid 
hulki saame teha (n-1)n+1 tükki. 
 

c) On antud  1985 hulka. Neist igas on 45 elementi. Mistahes kahe hulga  ühendis 
on 89 elementi. Mitu elementi on nende 1985 hulga ühendis?  

 
Lahendus: c) Tingimuste kohaselt mistahes kahel hulgal on täpselt üks ühine element, 
sest kahe 45 elemendist koosneva hulga ühendis on 89 elementi. 
Vaatleme ühte neist 1985-st hulgast. Olgu selleks X1. Ja vaatame selles hulgas 
elementi a.  
Eelnevate ülesannete põhjal nägime, et kui see element kuuluks veel 44 hulka (kokku 
siis 45 hulka), siis hulkade koguarv ei saaks olla suurem kui 198114544 =+⋅ . Meil aga 
on hulki 1985 ja seega peab seda elementi a leiduma lisaks hulgale X1 veel vähemalt 
45-s hulgas. Olgu nendeks hulgad  X2, X3, …, X46.  Oletame nüüd vastuväiteliselt, et 
meil leidub üks hulk Y, kus ei ole seda elementi a.  Kuna ka hulgal Y peab olema üks 
ühine element kõigi hulkadega X1, X2, X3, …, X46, siis selles hulgas Y peaks olema 46 
arvu, see on aga vastuolu ja seega ei saa meil leiduda sellist hulka Y.  Seega on seal  
44·1985 + 1 = 87341  elementi.  
 

Näide 14. On üks hulk C, milles on n elementi. Mitu erinevat võimalust on sealt 

alamhulkade A ja B valikuks nii, et 
a) alamhulkade A ja B ühisosa oleks tühi hulk. 
b) alamhulk A oleks ka hulga B alamhulgaks. 

 
Lahendus: 

a) vaatleme kolme hulka -  A, B ja hulkade A ja B ühendi täiendit. 
Seega kogu hulk C on jaotatud kolmeks alamhulgaks ja ei leidu elementi, mis kuuluks 
enam kui kahte hulka. Seega võime selle sõnastada ka ümber näiteks nii, et meil on n 
erivärvi palli ja mitu erinevat võimalust on nende pallide jaotamiseks kolme erinevasse 
karpi. 
Proovi leida võimaluste arvud, kui on 3 palli (st n = 3), kui on 4 palli (n = 4).  
Katsetades peaks jõudma tulemuseni, et vastus on 3n. 
b) siin võime vaadelda kahte alamhulka A ja E ning hulgaks B võtta hulkade A ja E 
ühendi. 
Kuna küsitakse A ja B kohta, siis see kui suur on ühisosa hulkadel A ja E pole oluline, 
sest hulk B sellest ei muutu. Seega võime vaadelda jällegi, et kui palju on võimalusi 
hulkade A ja E selliseks valikuks, et neil puudub ühisosa ehk siis see on sama, mis 
küsimuses a.) 
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Harjutusülesannete vastuseid 

Harjutusülesanne 1. 
a) {16,32,48,64,80,96} 
b) Näiteks: Arvust 7 väiksemate positiivsete täisarvude ruudud või siis 

naturaalarvude 1 kuni 6 ruudud. 
c) Ei, sest pole üheselt mõistetav, mis tähendab lähedal? 

 

Harjutusülesanne 2.  
a) D, B, A, C, E 
b) 1)  B, C, D ja E on kõik A alamhulgad 2) JAH   3) JAH   

 

Harjutusülesanne  3.   

a)  Hulkade V ja L ühendi täiend on . 

Hulga V täiend on ,  

hulga L täiend on  .  

Seega nende täiendite ühisosa on .  

b) Hulkade M ja N ühisosa täiendiks on   

Hulga N täiend on , hulga M täiend on

, nende ühendi täiend on  . 
 

Harjutusülesanne  4.   
Need on arvud, mis jaguvad arvudega 2, 3 ja 5, aga ei jagu arvuga 4. Selliseid arvust 
250 väiksemaid arve on 4. Need on 30, 90, 150, 210. 
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Ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. 
 

Ülesanne 1. (5p) Teet viis oma naabrite seas läbi küsitluse ja selle tulemusena selgus, 
et neist 25 mängib malet, 30 on osalenud sügisjooksul ning 28 on lennanud lennukiga. 
Nende seas, kes on lennukiga lennanud on 18 neid, kes mängivad ka malet, ning 17 
neid, kes on osalenud ka sügisjooksul. Nendest, kes mängivad malet, on 16 inimest 
osalenud sügisjooksul ning nendest omakorda 15 on lennanud ka lennukiga. Teet tegi 
nende andmete põhjal järelduse, et küsimustele vastas 45 naabrit. Kas Teet tegi õige 
järelduse? 
 

Ülesanne 2. (5p) Klassi 30-st õpilasest käis igaüks suve jooksul täpselt ühes 
spordilaagris: 10 jalgpalli-, 8 korvpalli-, 8 võimlemis- ja 4 sulgpallilaagris. Õpetajad 
Lepp ja Tamm ei teadnud millises laagris keegi käis. Õpetaja Lepp pidi välja valima 
teatud arvu õpilasi nii, et nende seas oleks kindlasti vähemalt 4 õpilast, kes käisid 
ühes ja samas laagris ning õpetaja Tamm nii, et nende seas oleks kindlasti vähemalt 6 
õpilast, kes käisid korvpallilaagris. Leia õpilaste vähim arv, mille kumbki õpetaja pidi 
välja valima? 

 

Ülesanne 3. (5p) Ühel päeval käis juuksurisalongis 70 külastajat. Külastajatest 51 
lasid juukseid lõigata, 40 värvida ning 22 lasid endale teha juustesse lokid. Selliseid 
külastajaid, kes lasid juukseid lõigata, värvida ning ka lokid teha, oli kokku 6. Neid, kes 
olid lasknud nii lõigata kui ka värvida oli kokku 32, lõigata ja ka lokid oli lasknud 11 
külastajat ning 8 külastajat oli lasknud juukseid värvida ja ka lokid teha (märkus: need 
kaks asja olid nad lasknud teha ja võib-olla veel midagi.)  Selle päeva külastajate seas 
oli ka selliseid, kes ei võtnud ühtegi neist kolmest tööst (lõikamine, värvimine, lokid), 
vaid käis salongis juuksehooldusvahendeid ostmas. Mitu külastajat käisid salongis 
juuksehooldusvahendeid ostmas? 
 

Ülesanne 4. (5p) Katil, Maril ja Annel on poodide kliendikaarte. 

Katil on nende kliendikaartide hulk, mida ei ole Maril väiksem nende kliendikaartide 
hulgast, mis on ka Maril. 
Maril on nende kliendikaartide hulk, mida ei ole Annel väiksem nende kliendikaartide 
hulgast, mis on ka Annel. 
Annel on nende kliendikaartide hulk, mida ei ole Katil väiksem nende kliendikaartide 
hulgast, mis on ka Katil. 
Näidake, et leidub vähemalt üks selline kliendikaart, mis on kõigil neil kolmel tüdrukul. 
 
Näpunäide: Tee diagramm ja märgi vastavad osad ja kirjuta välja seosed. Näita, et 
pole võimalik, et ühiste kaartide hulk on tühi. 
 

Ülesanne 5. (5p) Teedul oli teatud arv valgeid palle ning punast, sinist, kollast  ja 

rohelist värvi. Täppe joonistas ta nii, et igal pallil olid täpid. Teada on, et 
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(a) palle, millel olid ainult rohelised täpid oli sama palju kui palle, millel oli vaid rohelisi, 
siniseid ja punaseid täppe  ning neid oli ka sama palju kui palle, millel oli vaid punaseid 
ja kollaseid täppe. 
(b) palle vaid roheliste ja kollaste täppidega oli sama palju, kui palle vaid  roheliste, 
kollaste ja punaste täppidega. 
(x) ainult punaste täppidega palle oli sama palju kui vaid roheliste ja punaste 
täppidega palle ning neid oli ka sama palju kui vaid siniste ja kollaste täppidega palle 
(y) ainult kollaste täppidega palle oli sama palju kui palle, milledel olid vaid rohelised ja 
sinised täpid ning neid oli ka samapalju kui palle, millel olid vaid punased ja sinised 
täpid. 
(z) palle vaid punaste, siniste ja kollaste täppidega oli sama palju kui palle, millel olid 
vaid rohelised, sinised ja kollased täpid.  
(m) leidus palle, millel olid ainult sinised täpid ja leidus ka palle, milledel oli kõiki nelja 
värvi täppe. 
(n) üldse rohelisi täppe oli kokku rohkematel pallidel kui kollaseid ning üldse punaseid 
täppe oli rohkematel kui rohelisi. 
 
Olgu ühes hulgas kahte liiki palle: vaid roheliste täppidega ja vaid punaste täppidega. 
Olgu teises hulgas ka kahte liiki palle: vaid kollaste ja roheliste täppidega ning vaid 
kollaste, roheliste ja siniste täppidega, 
Kummas neist hulkadest on rohkem palle? 
 
Märkus: „vaid X ja Y täppe“, st seal oli nii X kui ka Y täppe ja rohkemate värvidega 

täppe ei olnud. 

 
 
 
  


