
 
KOMISIJA ZA LOGIKO 

29. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE  

ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE, 25. 9. 2014 

 8. IN 9. RAZRED  

IME IN PRIIMEK: ______________________________________ 

RAZRED: ____________________________________________ 

MENTOR: ____________________________________________ 

 

NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 

1. 20  

2. 16  

3. 16  

4. 18  

skupaj 70  

 

 

NAVODILA 
 

1. naloga: Vsaka pravilno označena izjava je vredna 2 točki. 

 

2. naloga: Pravilno označeno stanovanje je vredno 2 točki. 

 

3. naloga: Za vsako pravilno izpolnjeno polje v tabeli prejmeš 2 točki. 

 

4. naloga: Samo popolnoma pravilno zapisana beseda prinese 1, 2 ali 3 točke.  

 

 

 

 
Čas reševanja nalog je 90 minut. 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA TI ŽELI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 

 

 

 



1. Naloga (SVET TARSKEGA) 

Pred tabo je svet Tarskega, v katerem so 3 majhni in 1 velik lik. Ugotovi, ali so spodnje 

izjave pravilne ali napačne. Za pravilne v spodnjo tabelo vpiši P, za napačne pa N. 

Opomba: Lik A je desno (levo) od lika B, če je stolpec, v katerem leži lik A, desno 

(levo) od stolpca, v katerem leži lik B. Lik C je nad (pod) likom D, če je vrstica, v kateri 

leži lik C, nad (pod) vrstico, v kateri leži lik D. 

 

1. Vsak krog je bel.  

2. Vsak velik lik je petkotnik.  

3. Bel krog je velik natanko tedaj, ko je velik petkotnik bel.  

4. Mali petkotnik je bel in črn krog je majhen.  

5. Bel petkotnik je nad belim krogom ali črn petkotnik je desno od črnega kroga.  

6. Če je bel krog pod črnim krogom, potem je črn krog desno od belega kroga.  

7. Če je črn petkotnik večji od belega petkotnika, potem je velik petkotnik nad 

belim krogom.  

8. Beli krog je manjši od belega petkotnika natanko tedaj, ko je črn petkotnik 

večji od črnega kroga.  

9. Beli petkotnik je nad črnim petkotnikom in črni krog je pod črnim petkotnikom.  

10. Če je velik petkotnik bel, potem je črn krog velik.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



2. naloga (STANOVANJE) 

Na sliki je prerez hiše z 8 stanovanji, po 4 v vsakem nadstropju. V vsakem stanovanju 

živi natanko en stanovalec, stanovalci so: A, B, C, D, E, F, G, H. Stanovanja so 

oštevilčena, kot je prikazano na sliki. Stanovanje je levo (desno) od drugega 

stanovanja, če je stolpec, v katerem se nahaja, levo (desno) od stolpca v katerem 

se nahaja drugo stanovanje. Dve stanovanji imata skupno stranico, če imata skupno 

steno ali strop oziroma tla. Določi, kje živi kdo. V celico vpiši ime prebivalca.  

5 6 7 8 

1 2 3 4 

 

1. C-jevo stanovanje ima višjo številko kot E-jevo stanovanje. 

2. B in E stanujeta v istem stolpcu. 

3. Številka C-jevega stanovanja je deljiva s številko A-jevega stanovanja. 

4. D ne stanuje niti levo niti višje od A in nima skupne stranice s F. 

5. A in B stanujeta v stanovanju s sodo številko. 

6. F in G stanujeta v istem nadstropju.  

3. naloga (A Banka) 

Štirje znanci, A, B, C in D so komitenti Abanke. Vsak je pri Abanki različno dolgo: 1, 3, 

4 ali 7 let in uporabljajo vsak drugo bančno storitev: osebni račun, namensko 

varčevanje, hitri kredit, stanovanjsku kredit. Ugotovi, koliko let je kdo pri Abanki in 

katero storitev uporablja. 

1. Tisti, ki je pri Abanki najmanj časa, ima osebni račun. 

2. Tisti, ki je pri Abanki 3 leta, nima stanovanjskega kredita.  

3. Vsota let pri Abanki A in B ni sodo število. 

4. Tisti, ki je najdlje pri Abanki, nima kredita.  

5. B je pri Abanki dlje od C. 

6. D je pri Abanki 3 leta dlje od A.  

 

Ime število let storitev 

A   

B   

C   

D   

 



4. naloga (SVAHILIŠČINA) 

Svahilijščina ali svahili je afriški jezik, ki se govori predvsem v Tanzaniji, Keniji, Ugandi in 

Demokratični republiki Kongo. Približno petim milijonom ljudi je svahili materinščina, 

kar 150 milijonov ljudi pa ga uporablja kot mednarodni sporazumevalni jezik tega 

področja.  

V razpredelnici so svahilijski samostalniki. Ugotovite, po kakšnih pravilih se v svahilijščini 

tvorita ednina in množina. Pravil ni potrebno zapisovati.  

ednina   množina   

chai čaj chai čaji 

moyo srce mioyo srca 

mtoto  malček watoto malčki 

nazi kokosov oreh nazi kokosovi orehi 

mwanafunzi  učenec wanafunzi učenci 

kiti  stol viti stoli 

mgongo hrbet migongo hrbti 

kikombe  skodelica vikombe skodelice 

kahawa kava kahawa kave 

mkulima  kmet wakulima kmetje 

mnazi kokosovo drevo minazi kokosova drevesa 

mpishi  kuhar wapishi kuharji 

chumvi sol chumvi soli 

mmea rastlina mimea rastline 

mkono roka mikono roke 

njugu muškatni oreh njugu muškatni orehi 

kiberiti  vžigalica viberiti vžigalice 

Na prazna mesta vpišite množinske oblike svahilijskih samostalnikov: 

ednina  množina  

kitabu  knjiga  knjige 

mti drevo  drevesa 

sukari sladkorček  sladkorčki 

mtofaa jablana  jablane 

mguu noga  noge 

ndizi banana  banane 

nyama kos mesa  kosi mesa 

mgomba bananovo drevo  bananova drevesa 

mwalimu  učitelj  učitelji 

mwana otrok  otroci 

 


