
 
 
 
 
 

KOMISIJA ZA LOGIKO 
23. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

DRŽAVNO TEKMOVANJE, 18. 10. 2008 
 

8. IN 9. RAZRED 

 
 
Šifra:  
 
 
 
 
 
 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 16  

2. 14  

3. 12  

4. 12  

skupaj 54  
 
 
 

NAVODILA 
 
Čas reševanja nalog je 90 minut. Piši s črnilom berljivo in pregledno. Rezultati morajo 
biti vpisani v tabele, razlaga pa na notranji strani te pole. 
 
Pri 1. nalogi rešitev mora biti razložena. Za vsak pravilno preveden stavek dobiš 2 točki, 
za pravilno razlago pa 8 točk.  
 
Pri 2. nalogi za vsako pravilno vpisano število dobiš 0,5 točke. 
 
Pri 3. nalogi za vsako popolnoma pravilno izpolnjeno vrstico tabele dobiš 1 točko. 
 
Pri 4. nalogi za vsak pravilen odgovor dobiš 4 točke.  
 
Dodaten kriterij za razvrščanje 
Če imata dva tekmovalca enako število točk, potem je boljši tisti, ki ima večje število 
točk pri 1. nalogi, če je število teh točk tudi enako, potem je boljši tisti, ki ima večje 
število točk pri 3. nalogi, nazadnje odloča večje število točk pri 4. nalogi. 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 



 
 
 
 
 
1. naloga: Hausa 
 
Sannu! (Živijo!) 
 
Hausa je materni jezik okoli 22.000.000 ljudi, kot drugi jezik pa ga govori približno 
17.000.000 ljudi v zahodni Afriki. Vsi kovači v zahodni Afriki so moški.  
Preden začneš s prevajanjem, je tu še znan pregovor v jeziku hausa: Karatu, farkonka 
madaci, karshenka zuma (začetek študija je lahko grenak, vendar je konec sladak). 
Podani so stavki v jeziku hausa in njihovi prevodi v slovenščino. 
 
1. Mace za ta hura wuta. Ženska bo zanetila ogenj. 
2. Mace ta hura wuta. Ženska je zanetila ogenj. 
3. Makeri za i hura wuta. Kovač bo zanetil ogenj. 
4. Mata za su hura wuta. Ženske bodo zanetile ogenj. 
5. Yaro ya zo makaranta. Deček je prišel v šolo. 
6. Makeri ya kawo yaro. Kovač je pripeljal dečka. 
7. Yaro ya kawo makeri. Deček je pripeljal kovača. 
8. Yarinya ta dawo. Deklica se je vrnila. 
9. Ka zo gida. Prišel si domov. 
10. Sun zo. Prišli so. 
11. Makeri ya kawo yarinya. Kovač je pripeljal deklico. 
 
Prevedi v slovenščino! Piši z velikimi tiskanimi črkami! 
12. Makera za su hura wuta. _____________________________ 
13. Yarinya ta zo makaranta. _____________________________ 
 
Prevedi v jezik hausa! Piši z velikimi tiskanimi črkami! 
14. ____________________________ Kovač bo pripeljal deklico. 
15. ____________________________ Vrnila se bo. 
 
Odgovore dobro obrazloži! 
 



 
 
 
 
 
2. naloga: Poseben magični kvadrat 
 
V prazne kvadratke vpiši števila od 1 do 6 tako, da bo v vsaki vrstici in v vsakem 
stolpcu vsako število nastopalo natanko enkrat. Vse zapisane relacije med števili v 
sosednjih kvadratkih morajo veljati. 
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3. naloga: Zimske razmere 
 
Če ni res, da zmrzuje in je resničen spodnji sestavljeni stavek, kaj lahko poveš o 
resničnosti stavka, da sneži? Označi s križci v tabeli. 
 

sestavljeni stavek Ni res. Res je. Nič. Protislovje. 
Ne zmrzuje in ne sneži.     
Zmrzuje natanko tedaj, kadar sneži.     
Zmrzuje, vendar ne sneži.     
Ne zmrzuje ali ne sneži.     
Zmrzuje, če sneži.     
Če zmrzuje, potem sneži.     
 
Kaj pa lahko poveš o resničnosti stavkov, da zmrzuje, oziroma, da sneži, če sta 
resnična dana dva sestavljena stavka? Označi s križci v tabeli! 

1. Ne zmrzuje in ne sneži. Zmrzuje, če sneži. 
2. Zmrzuje ali sneži. Zmrzuje, če sneži. 
3. Zmrzuje natanko tedaj, kadar sneži. Če zmrzuje, potem sneži. 
4. Ne zmrzuje ali ne sneži. Če zmrzuje, potem sneži. 
5. Ali zmrzuje ali sneži. Zmrzuje natanko tedaj, kadar sneži. 
6. Zmrzuje, če sneži. Zmrzuje, vendar ne sneži.  

 

 Zmrzuje. Ne zmrzuje. Sneži. Ne sneži. Nič. Protislovje. 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 

 



 
 
 
 
 
4. naloga: Nočitev v hotelu 
 
Hotel ima na spletni strani objavljen akcijski cenik nočitev. 
 

HOTEL – AKCIJSKI CENIK ZA LETO 2008 

Cene veljajo za skupine nad 20 ljudi. 
Cene so tako nizke, da se o dodatnih popustih ne pogovarjamo. 

enoposteljna soba 8,00 EUR 

dvoposteljna soba 12,00 EUR* 

triposteljna soba 15,00 EUR* 

Cena vključuje: 
- nočitev, 
- stroške električne energije, oskrbe z vodo in ogrevanje, 
- čiščenje sobe in menjavo posteljnega perila, 
- DDV. 

 
*Cena velja ne glede na zasedenost sobe. Največje dovoljeno 
število gostov v sobi je enako številu postelj v njej. 
 
CENIK DODATNIH STORITEV V HOTELU 
Taksa/osebo/dan                                     1,00 EUR 
Telefonski impulz                                        0,05 EUR 
 

 
Gospa Seljakova, ki je ob upokojitvi organizirala izlet za sodelavce in prijatelje, si je 
seveda cenik natančno ogledala. V tem hotelu je rezervirala prenočišče za eno noč 
za 52 ljudi, ki jih je pripeljal avtobus. Zakonski pari so želeli spati v dvoposteljnih sobah, 
vsi ostali pa v enoposteljnih. Ker so v celoti ugodili njihovim željam, je gostiteljica skupaj 
plačala kar 105 evrov več od najcenejše možne namestitve za to skupino ljudi v tem 
hotelu. Dodatne storitve je plačal vsak sam, gospa Seljakova je plačala samo stroške 
nočitev zase in za vse svoje goste. 
Koliko je gospa Seljakova plačala za prenočišče? 
Koliko zakonskih parov se je pripeljalo z avtobusom? 
Koliko bi organizatorica prihranila, če bi zakonski pari spali v dvoposteljnih sobah, za 
ostale bi pa izbrali cenovno najugodnejšo namestitev? 
 
Gospa Seljakova je za prenočišče vseh 52 ljudi plačala _______ evrov. 
 
Z avtobusom se je pripeljalo _______ zakonskih parov. 
 
Prihranila bi _______ evrov. 
 
  


