
 
 
 
 
 

KOMISIJA ZA LOGIKO 
22. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

DRŽAVNO TEKMOVANJE, 20.10.2007 
 

8. in 9. RAZRED 

 
 
Šifra:  
 
 
 
 
 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 18  

2. 20  

3. 18  

4. 21  

skupaj 77  

 
 

NAVODILA 
 
Čas reševanja nalog je 90 minut. Piši s črnilom berljivo in pregledno. Rezultati morajo 
biti vpisani v tabele, razlaga pa na tretji strani te pole. 
 
Pri 1. nalogi za vsako pravilno ugotovljeno oznako dobiš 3 točke, za nepravilno pa 2 
negativni točki. 
 
Pri 2. nalogi rešitev vpiši v tabelo in razloži potek reševanja. Za vsak pravilno vpisan 
podatek dobiš 2 točki, za pravilno razlago pa 10 točk.  
 
Pri 3. nalogi za vsako pravilno ugotovljeno vrsto otočana dobiš 3 točke, za nepravilno  
2 negativni  točki. 
 
Pri 4. nalogi za vsako pravilno vpisano število dobiš 1 točko, za vsako nepravilno 0,5 
negativne točke. 
V primeru negativnega seštevka točk pri nalogah 1, 3 ali 4 se vpiše rezultat 0 točk. 
 
Dodaten kriterij za razvrščanje 
Če imata dva tekmovalca enako število točk, potem je boljši tisti, ki ima večje število 
točk pri 4. nalogi, če je število teh točk tudi enako, potem je boljši tisti, ki ima večje 
število točk pri 2. nalogi, nazadnje odloča večje število točk pri 1. nalogi. 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 



 
 
 
 
 
1. naloga: Igra z žetoni 
 
Miha, Jure, Nik in Katja so se igrali igro z žetoni. Vsak izmed fantov si je izbral tri števila 
od 1 do 6, Katja pa si je izmislila vrstni red, po katerem je številke od 1 do 6 nalepila na 
spodnjo stran šestih žetonov, označenih s črkami A, B, C, D, E oz. F. Fantje vrstnega 
reda niso videli. Nato je žetone dala v platneno vrečko in izvlekla tri žetone. Fantom je 
povedala, koliko številk na žetonih se je ujemalo z njihovimi izbranimi številkami. Žetone 
je vrnila v vrečko in postopek ponovila še trikrat. V tabeli so prikazane izbrane številke 
in število ujemanj za vsako izmed štirih Katjinih kombinacij. 
 

  ABC ACE CEF BEF 

Miha 146 1 2 2 2 

Jure 256 1 1 2 1 

Nik 345 3 2 1 1 

 
Kako so označeni žetoni?  
 

žeton A B C D E F 

številka       

 
 
2. naloga: Pet vil in trije palčki 
 
V neki deželi vile ponoči obiskujejo palčke. Vsako vilo privlači ena določena barva. 
Vsak palček ima nad svojo posteljo več nalepk različnih barv. Če ponoči vila, ki jo 
privlači določena barva, obišče palčke, vsakemu palčku, ki ima nad posteljo nalepko 
te barve, položi biser v njegovo lončeno posodico. 
Vemo, da vsaki barvi pripada največ ena vila. Vilam je ime Ariana, Karolina, Klotilda, 
Matida in Olivia. Barve so srebrna, rjava, zlata, rdeča, zelena, slonokoščena, vijolična, 
smaragdna in modra. Vsaj eno vilo privlači zelena in eno vilo privlači modra.  
Palček Tilen ima nad posteljo rdečo, zeleno in vijolično nalepko. 
Palček Jakob ima nalepke rjave, vijolične in slonokoščene barve. 
Palček David ima rjavo, vijolično in smaragdno nalepko. 
Vile so v petih nočeh obiskale palčke. Prvo noč so Karolina, Klotilda in Matida pustile 
po en biser za Tilna in Jakoba in dva za Davida. 
Drugo noč so Karolina, Matida in Olivia pustile po dva bisera za Jakoba in Davida, 
Tilen pa ni dobil biserov. 
Tretjo noč so Ariana, Karolina in Matida Jakobu v lončeno posodico položile en biser, 
Davidu pa dva. Tilen spet ni dobil biserov. 
Četrto noč so Ariana, Klotilda in Olivia pustile po en biser za Tilna in Jakoba, tokrat 
David ni dobil nobenega bisera. 
Peto noč so Klotilda, Matida in Olivia pustile en biser za Tilna, dva za Jakoba in enega 
za Davida. 
 

Ugotovi, katera barva privlači posamezno vilo!  
 

ime vile Ariana Karolina Klotilda Matida Olivia 

barva, ki vilo privlači      

 



 
 
 
 
 
Razloži potek reševanja 2. naloge! 
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3. naloga: Alternativec na otoku vitezov in oprod 
 
Nekje v oceanu obstaja otok, na katerem živijo prebivalci dveh vrst, vitezi in oprode. 
Ta otok je obiskal alternativec, ki izmenoma govori resnico in neresnico. O šestih 
domačinih (označimo jih z A, B, C, D, E, F) je dal naslednje zaporedne izjave: 
 
1. izjava: C je oproda ali je A vitez. 
2. izjava: Če je F vitez, potem je A vitez. 
3. izjava: B je oproda, če in samo če je D oproda. 
4. izjava: D je vitez, če in samo če je F oproda. 
5. izjava: Če je F oproda, potem je E oproda. 
6. izjava: Če je D oproda, potem je A vitez. 
 
Kateri prebivalec je vitez in kateri je oproda? 
 

oznaka domačina A B C D E F 

vrsta, ki ji pripada       

 
 
 
 
4. naloga: Označeni sudoku 
 
V kvadrat vpiši naravna števila od 1 do 5 tako, da bo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu 
in v enako označenih kvadratkih nastopalo vseh pet števil. 
 

∞ ♠ ♣ ♠ ♠ 

♣ ∞ ♣ ∞ ♥ 

♦ ♠ ♦ ∞ ♥ 

♥ ♥ ♦ ♦ ♠ 

♦ ∞ ♣ ♥ ♣ 

 


