BRLOH - BRněnská LOgická Hra
Zadání třetího internetového kola (23.5.2011)
Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://ganymed.math.muni.cz/brloh

1 Číselné plástve

4 Chvilka poezie

8 Z Brna do Benátek

Zadání:
Místo písmen a,b,c,d,e,f,g,h,i,j doplňte čísla od 1 do 10 (každé právě jednou)
tak, aby čísla na krajích udávala součty čísel v příslušných řádcích a šikmých
sloupcích. Jako odpověd’ zadejte prosím posloupnost čísel a,b,c,d,e,f,g,h,i,j.

Zadání:
V následujícím textu se třikrát objevuje stejné podstatné jméno. Které?

Zadání:
Najděte cestu, jak se dostat z Brna do Benátek, když vaše auto při startu
má 10 litrů benzínu, což je kapacita jeho nádrže. Čísla u cest značí množství
spáleného benzínu, čísla ve městech množství benzínu, kolik lze maximálně
dočerpat. Volte nejkratší možnou cestu. V každém místě lze tankovat nejvýše
jednou.

Forma odpovědi:
Zadejte čísla od a do j oddělená čárkou a BEZ MEZER.

Forma odpovědi:
Odpovídejte slovem, všechna písmena malá! Jako odpověd’ uznáváme pouze
slovo, které akceptují pravidla českého pravopisu.

V lotosu kapička, chvěla se maličká,
když tu k ní snesla se i její sestřička.
S úsměvem dešt’ovým, kapky se objaly,
za vůně květiny, v perlu se změnily.
Pavouček závojí slavnostní pilně tkal,
vánek jí okvětní sukénku načechral.
Pro krásu klenotu, vzešlého z kapičky,
v jeden chór splynuli, cvrčci i rosničky,
společně vzdali hold, zrození perličky.

2 Čtyři čísla
Zadání:
Do každého kolečka vyplňte jedno z čísel 1,2,3,4 tak,
aby žádná dvě kolečka, která jsou spojena, neměla
stejné číslo. Jako odpověd’ zadejte posloupnost čísel
čtenou po řádcích.
Forma odpovědi:
Zadejte čísla postupně po řádcích, oddělená čárkou a
BEZ MEZER.
3 Grafy
Zadání:
Následující množinu uzlů spojte tak, aby z každého uzlu vycházel právě takový
počet hran, kolik udává příslušné číslo. Hranou rozumíme pouze vodorovnou
nebo svislou úsečku spojující dva sousední uzly. Pozor, mezi dvěma uzly však
mohou být nejvýše dvě hrany. Hrany nesmíte křížit a pro výsledný graf musí
platit, že se z libovolného uzlu budeme moci po vytvořených hranách dostat
do všech ostatních uzlů. Jako odpověd’ zadejte číslo, které je rovno celkovému
počtu hran vyskytujících se mezi stejně barevnými nebílými uzly.

5 Skákání
Zadání:
Máme rozmístěné černé a bílé figurky jako na obrázku. Figurky můžou hrát dva
typy tahů: posunout se na sousední políčko nebo přeskočit sousední figurku
na volné políčko.

Na kolik nejméně tahů si jsou schopny figurky vyměnit místa?
Forma odpovědi:
Zadejte číslo.

Zadání:
Vzdělaný Píta vzal spoustu barevných kostek a poskládal z nich obrovskou,
ale opravdu obrovskou stavbu, že by se snad ani na tento papír nevešla. Proto
jsme z ní vybrali výřez, který vidíte na obrázku. Určete, jakou barvu budou mít
políčka označená a,b,c.

Zadání:
Poznejte, co nebo kdo vydává zvuk. Pro spuštění zvukového souboru klikněte
na tento odkaz.
Forma odpovědi:
Zadejte slovo, pište malými písmeny!

Zadání:
Následující posloupnosti znaků tvoří jedno slovo. Najděte jej.
N, N, SE, SE, NW, NW, NE, NE, SW, SW, N, N
NE, N, N, NW, SW, S, S, SE
SE, E, NE, NW, W, NW, NE, E, SE
N, N, N, N, E, W, W
Forma odpovědi:
Odpovídejte slovem, nezáleží na velikosti písmen.
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9 Záhadné čtverečky

6 Tajemný zvuk

7 Tajné slovo

Forma odpovědi:
Odpovídejte číslem.

Forma odpovědi:
Pište bez mezer čárkami oddělená jména měst, kterými projíždíte, NEpišete
tedy Brno ani Benátky (jako výchozí a cílové místo). V názvech měst pište
první písmeno velké, ostatní malá.

Forma odpovědi:
Označme následujícími čísly tyto barvy:
1. bílá
2. žlutá

3. oranžová
4. růžová

5. červená
6. modrá

7. fialová
8. zelená

9. hnědá
10. černá

Jako odpověd’ zadejte posloupnost tří čísel a,b,c oddělené čárkami bez mezer.
Tedy pokud myslíte, že barva a je bílá, barva b je žlutá a barva c je oranžová,
potom zadejte 1,2,3.
10 Železnice
Zadání:
V cihelně jsou tři výrobní závody (znak cihly) a čtyři
sklady (muži s vozíkem). Od každého závodu má vést
úzkokolejná dráha ke každému skladišti. Určete nejmenší
počet křižovatek.
Forma odpovědi:
Napište číslo.

WWW: http://ganymed.math.muni.cz/brloh

