
 

Rešitve 8. in 9. razred 

1. Naloga 

Po vrsti z leve proti desni so obrazi Blaž, Erik, Dane, Andrej, Andraž, Bor. 

Zadnja izjava nam pove, da sta plešasta Dane in Erik. Predzadnja pa, da imata Dane in Bor 

brke. Od tod sklepamo, da je tretji obraz (ker je plešast in kosmat) Danetov, drugi (edini 

plešast poleg Danetovega) potem pripada Eriku. Zadnji je torej Borov, ker je edini kosmat 

poleg Danetovega.  

Zdaj vemo, da  je Erik žalosten. Tretja izjava nam torej pove, da je tudi Andraž žalosten. Zato 

je Andražev obraz peti. 

Ker se Andrej in Andraž razlikujeta le v eni lastnosti, mora Andrejev obraz biti četrti. Namreč, 

Andražev (peti) obraz in prvi obraz imata dve razliki, očala ter nasmeh. 

Prvi obraz še ne pripada nikomur, zato ga pripišemo Blažu. 

2. Naloga 

Manjkajoči števili sta: zgoraj 18, spodaj 5. 

Pravilo: Števili v sosednjih krogcih zmnožimo in zmnožek zapišemo v krožni izsek med 

njima. 

3. Naloga 

a) Starosti: Matej 18, Matic 15, Miha 17. 

Razlaga: Če je Matejeva izjava resnična, potem je star 18 let. Torej je najstarejši in laže. To 

je protislovje.  

Zato je Matejeva izjava neresnična in je star 18 let. Ker je izjava neresnična, je zato Miha 

star 17 in Matic 15 let. 

 

b) Naloga ima dve rešitvi: 

1. Jana, Maja, Katja, Nina (od prve do četrte) 

2. Nina, Katja, Maja, Jana (od prve do četrte) 

Če sta Katjina in Majina izjava resnični, to pomeni, da sta uvrščeni na 2. in 3. mesto. To  pa 

pomeni, da bi morali lagali. Prišli smo v prtislovje. 

Zato sta Katjina in Majina izjava lažni. Katja in Maja sta uvrščeni na 2. in 3. mesto. Na 1. In 4. 

mestu sta bili Jana in Nina. Recimo, da je bila Jana prva, Nina pa četrta. To pomeni, da je 

prvi del Majine izjave neresničen (drugi del je resničen, izjava pa mora biti neresnična), zato 

je Maja druga, Katja pa tretja. Katjina izjava se ujema s to rešitvijo. 



Recimo sedaj, da je bila Nina prva, Jana pa četrta. To pomeni, da je prvi del Katjine izjave 

neresničen (drugi del je resničen, izjava pa mora biti neresnična), zato je Katja druga, Maja 

pa tretja. Majina izjava se ujema s to rešitvijo. 

Preverili smo vse možnosti in dobili dve rešitvi. 

4. Naloga 

poglavar in ti    ncha 

jaz in poglavarji  may 

gost in gostitelji  nay 

tvoji sosedje in jaz  ypa 

ti in žene od gostov  nay 

moj brat in poglavar  nan 

babica in gostja  wa 

 

jaz ti on ona oni, one 

m- n- n- w- y- 

-pa -cha -an -a -ay 
 

Točkovnik 

NALOGA ŠT. TOČK OPOMBE 

1.  12 Vsako pravilno ime 2 točki. 

2.  8 Vsaka pravilna številka 2 točki, pravilo 4 točke. 

3.  11 a) Vsak pravilen odgovor 1 točko. 
b)  Pravilen odgovor 8 točk. 

4.  12 Vsak pravilen prevod 1 točko, razlaga 5 točk. 

 

3. naloga, b): 4 točke za vsako pravilno razporeditev oziroma 1 točko za vsako pravilno 

uvrstitev 

4. naloga, razlaga: 1 točka za vsak v celoti pravilen stolpec v tabeli 

jaz ti on ona oni, one 
(množina) 

m- n- n- w- y- 

-pa -cha -an -a -ay 
 

 


