
 
KOMISIJA ZA LOGIKO 

26. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE, 23. 9. 2011 
8. in 9. RAZRED 

Ime in priimek: ______________________________________ 

Razred: ____________________________________________ 

Mentor: ____________________________________________ 

 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 12  

2. 8  

3. 11  

4. 12  

skupaj 43  

 

NAVODILA 
 
1. naloga: Vsako pravilno zapisano ime je vredno 2 točki.  
 
2. naloga: Vsaka pravilna številka je vredna 2 točki in zapisano pravilo 4 točke 
 
3. naloga: Vsak pravilen odgovor pri a) nalogi  je vreden 1 točko, odgovor pri nalogi 
                    b) pa 8 točk.  
4. naloga: Vsak pravilen stavek je vreden 1 točko in razlaga 5 točk. 
 
 
 
Čas reševanja nalog je do 90 minut. 

TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 

 
 
 
 
 



1. Naloga 

Na črte napiši ustrezna imena, če veš: 

  Eden izmed obrazov pripada Blažu. 
  Andrej in Andraž se razlikujeta le v eni lastnosti. 
  Andraž in Erik sta ali oba žalostna ali oba vesela. 
  Bor in Dane imata brke. 
  Pleša se sveti na Danetovi in Erikovi glavi. 

 

    
       _______         ________        ________         ________         ________         ________ 

 

2. Naloga 

Na prazna mesta napiši ustrezno število. 

 
 
 
Na črto napiši pravilo, ki si ga našel za števila: 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 



3. Naloga 
 

a) Trije bratje, Matej, Matic in Miha so stari 15, 17 in 18 let, ne nujno v tem 
vrstnem redu. Eden izmed njih je dal izjavo. Ugotovi, koliko so stari, če 
veš, da najstarejši laže, ostala dva pa vedno govorita resnico. 

Matej je rekel: »Miha je star 15 let in Matic 17 let.«  

Matej: _______________,  Matic: ___________________, Miha:_________________ 

 

b) Štiri dekleta, Jana, Katja, Maja in Nina so tekmovale v teku. Po 
tekmovanju smo dve izmed njih prosili za izjavo. Vemo, da bi prvo in 
zadnje uvrščena govorili resnico, ostali dve pa lagali, vendar ne vemo, 
kako sta dekleti uvrščeni. 

 Katja je povedala: »Maja je bila pred mano in Jana za mano.« 
 Maja je povedala: »Bila sem za Katjo in pred Nino.« 

Kakšen je bil vrstni red, če ni bilo delitve mest? Če je možnih več rešitev, napiši 
vse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Naloga 

Valmansko govori okrog 1700 ljudi na severovzhodu Nove Gvineje. 

Veznik »in« ima v valmanščini različne oblike, odvisno od tega, katere besede 
povezuje. Takšen bi bil v naslednjih primerih: 

jaz in ti mcha  poglavar in njegova žena na 
jaz in tvoj brat man  mama in jaz wpa 
ti in poglavar nan  moja žena in gostje way 
ti in tvoje sosede nay  tvoje sestre in ti ycha 
sosed in jaz npa  tvoji bratje in poglavarjeva mama ya 
 

Naštetih je še sedem zvez. Kako bi se v njih v valmanščini glasil veznik »in«? 
Razloži, kako določiš veznik »in«! 

poglavar in ti  ________________ 

jaz in poglavarji ________________ 

gost in gostitelji ________________ 

tvoji sosedje in jaz ________________ 

ti in žene od gostov ________________ 

moj brat in poglavar ________________ 

babica in gostja ________________ 

Razlaga: 

  


