
 
KOMISIJA ZA LOGIKO 

25. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE, 24. 9. 2010 

6. in 7. RAZRED 

Ime in priimek: ______________________________________ 

Razred: ____________________________________________ 

Mentor: ____________________________________________ 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 16  

2. 16  

3. 21  

4. 24  

skupaj 77  

 

 
NAVODILA 
 
1. naloga: Vsak pravilen odgovor je vreden 4 točke. 

2. naloga: V celoti pravilna rešitev je vredna 16 točk, pri delno pravilni rešitvi je 
vsako pravilno počrnjeno polje vredno 1/5 točke, za vsako napačno 
počrnjeno polje pa se 1/5 točke odšteje. Najmanjše število točk je 0. 

3. naloga: Manjši masyu: v celoti pravilno rešen 5 točk, drugače 0 točk. Večji 
masyju: vsako pravilno rešeno polje 1/5 točke. 

4. naloga: Vsak pravilno preveden stavek je vreden 4 točke.   

Pri nobeni nalogi ni potrebna razlaga. 

Čas reševanja nalog je 90 minut. 

TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 

 

 



1. Glasbeni motiv 

Borut je iz štirih tonov (C, F, G, A) sestavil motiv za skladbo. Vsak ton je v 
motivu uporabil natanko enkrat.  
 
Ton G je zraven tona A. 
Ton G ni ob tonu F. 
Ton F ni ob tonu C. 
Ton F ni prvi. 
 
Ugotovi vrstni red tonov v motivu! 
 
 

1 2 3 4 

    

 

 



2. Gobelin 

Število števil ob levem robu vsake vrstice in na vrhu vsakega stolpca pove, 
koliko skupin črnih (pobarvanih) kvadratkov je v posamezni vrstici oziroma 
stolpcu. Vsako število pa pove, koliko zaporednih črnih kvadratkov je v 
posamezni skupini.  
Na primer: če je pred vrstico 3, 3 ima prva skupina 3 črne kvadratke in druga 
3 črne kvadratke. Vmes je vsaj 1 bel kvadratek.  
Pobarvaj črne kvadratke. 
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3. Masyu 

V vsakem od spodnjih pravokotnikov poveži vse krogce v sklenjeno črto po 
naslednjih pravilih. 

(1) Črta mora potekati skozi središča vseh kvadratkov. 
(2) Črta ves čas poteka le vodoravno ali navpično. Smer lahko spremeni le 

v središču kvadratkov. 
(3) Črta ne sme sekati same sebe oziroma se kje same sebe dotakniti. 
(4) Skozi beli krogec mora črta potekati naravnost, v vsaj enem od dveh 

sosednjih kvadratkov (od koder pride črta oziroma se tja nadaljuje) pa 
mora zaviti.  

(5) V črnem krogcu mora črta zaviti, skozi oba sosednja kvadratka (od 
koder pride črta oziroma se tja nadaljuje) pa črta poteka naravnost. 

(Masyu v japonščini pomeni »zlobni vpliv«.)  
 

 

 

 

 



4. Naloga iz nepalskega jezika 

Spodaj imate napisanih pet besednih zvez v nepalskem jeziku1 v latinični 
transkripciji in njihove prevode v slovenščino: 
 
(1)  merā  duitī  chorī  kā  chorā  harū  sinovi dveh mojih hčerk 

(2)  merā  duitā  chorā  ko  bhānjo  nečak dveh mojih sinov 

(3)  merī  chorī  kā  duitā  kākā   dva strica moje hčerke 

(4)  mero  choro  kā  kākī  harū   tete mojega sina 

(5)  merā  duitī  chorī  kī  kākī   teta dveh mojih hčerk 

 

Naloga 1. Prevedite v slovenščino. Odgovore zapišite z velikimi tiskanimi 
črkami.Pri prevajanju bodite pozorni tudi na vrstni red besed.  

(1)  merā  bhānjī  harū  kā  chorī  harū   
____________________________________________ 

(2)  merī  bhānjī  kā  duitī  kākī  
__________________________________________________ 

(3)  mero  kāko  kī  chorī  ko  choro  
_______________________________________________ 

 

Naloga 2. Prevedite v nepalščino. Odgovore zapišite z velikimi tiskanimi 
črkami. Ne pozabite na črtice nad črkami. Pri prevajanju bodite pozorni tudi 
na vrstni red besed.  

(1) hči moje tete 
____________________________________________________________ 

(2) stric dveh mojih nečakov 

__________________________________________________ 

(3) stric dveh mojih hčerk  
____________________________________________________ 

  

                                                           
1 Nepalščina sodi v indijsko jezikovno vejo indoevropskih jezikov. Nepalsko govori okrog devet milijonov ljudi 
v Nepalu, pa tudi v Indiji in Butanu. 


