
 
KOMISIJA ZA LOGIKO 

28. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE, 27. 9. 2013 
 8. IN 9. RAZRED  

IME IN PRIIMEK: ______________________________________ 

RAZRED: ____________________________________________ 

MENTOR: ____________________________________________ 

 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 9  

2. 10  

3. 11  

4. 16  

skupaj 46  

 

 

NAVODILA 
 
1. naloga: Naloga je vredna 9 točk (za vsako s pravilnimi črtami obdano številko po 
                   0,5 točke). 
2. naloga: Pravilna rešitev prinese 7 točk in razlaga 3 točke. 
 
3. naloga: Pravilna rešitev prinese 8 točk in razlaga 3 točke. 
 
4. naloga: Vsak pravilen odgovor je vreden 2 točki. 
 
 
 
 
Čas reševanja nalog je 90 minut. 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 

 

 

 



1. SURIZA 

Nekatere izmed danih točk poveži s črticami po naslednjih pravilih: 

 Narisane črtice morajo tvoriti sklenjeno črto, ki ne sme sekati same sebe, niti se same sebe 
dotikati. 

 Črtice so lahko samo vodoravne ali navpične. 
 Zapisane številke povedo, koliko črtic jih obkroža. 
 Okoli polja brez številke je lahko poljubno število črtic. 

Reši obe surizi. 

                          

 

2. Starost 
 
 Nekoč sem se pogovarjal z učencem, ki je bil mlajši od 10 let (štela sva dopolnjena leta starosti). 
Učenec mi je glede starosti svojih staršev zaupal naslednjo uganko: 
 Oče je star nad 20 let, a mlajši od 31. Če bi seštel cifri, ki ju dobim iz dvakratnika očetove starosti, bi 
dobil praštevilo. Mama je mlajša od očeta, a starejša od 20. Če bi seštel očetovo in mamino starost bi 
dobil praštevilo, tako tudi, če od očetove starosti odštejem mamino starost  dobimo praštevilo. Če k 
vsoti njunih starosti dodam mojo starost, dobim prav tako praštevilo. Vsota cifer vsote naših starosti 
je prav tako praštevilo. 
Kolikšna je starost učenca?  
Kratko razloži potek reševanja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Otok 
 
Na otoku, kjer živijo oprode, normalneži in vitezi, velja pravilo, da oprode vedno lažejo, vitezi vedno 
govorijo resnico, normalneži pa izmenično lažejo in govorijo resnico. 
Vladar otoka je izdal odlok, po katerem se ne smejo poročati predstavniki istega plemena, temveč le 
različnih plemen. Par po poroki pa pripada plemenu, kateremu je pripada žena – torej mož prevzame 
stan žene – s poroko postane pripadnik njenega plemena. Drugače je z otroki, ki so rojeni v takšnem 
zakonu. Postanejo pripadniki tretjega plemena – torej niso pripadniki plemena staršev, niti pripadniki 
tistega plemena, kateremu je pred poroko pripadal oče. Kljub čudnim – nelogičnim odlokom so se vsi 
otroci rodili poročenim staršem, starši otrok pa so si bili zvesti do konca svojih dni.  
 
Nekoč so se pred hišo pogovarjali dedek, njegov sin in sinova žena. 
 
Sin je rekel: Pred poroko sem bil normalnež.   
Sinova žena: Ni res, pred poroko si bil oproda. Najin sin je normalnež. 
Dedek: Ni res, pred poroko si bil normalnež. Po poroki pa si vitez. 
 
Ugotovi, kateremu plemenu pripadajo dedek, njegov sin, snaha in dedkov vnuk?  
Razloži rešitev! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Japonščina  
Podane so japonske besede, zapisane v eni od možnih transkripcij (prečrkovanj) japonske pisave in 
tudi v tajnem jeziku »babibu«, ki je popularen na Japonskem.  

Japonščina Babibu prevod 
a:bento abaababebembutobo večerno srečanje 
assen abatsubusebembu pomoč 
kekkon kebetsubukobombu poroka 
minna mibimbunaba vsi 
nimmu nibimbumubu dolg 
neko nebekobo mačka 
simbun sibimbububumbu časopis 
sya:ringu syabaabaribimbugubu striženje 
to:kë: toboobokeboobo Tokio 
te:buru tebeebebuburubu miza 
hassya habatsubusyaba odhod vlaka 
 
A)Dopolnite:  

Japonščina Babibu teža 
 syubutsubukibimbu hoditi v službo 
 ubumbudoboobo telovadba 
 boboobokoboobo huliganstvo 
 kibimbumebe teža 
 

B) Dopolnite:  

Japonščina Babibu  
honkëku  osrednja skupina 
kannyu  vlagati 
bë:ki  bolezen 
bi:ru  stavba 
ompu  topel zrak 
 

Opomba. Dvopičje za samoglasnikom pomeni, da je samoglasnik dolg. 

 


