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Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz

1 Barevná autíčka

Zadání:
Týmového automobilového závodu se účastnily tři pětice aut. Výsledky závodu
vidíte na obrázku (auta v první řadě vyhrála, auta v poslední řadě skončila
třetí). Určete, jaké číslo má nejbližší auto. Úloha má právě jedno řešení.

Forma odpovědi:
Přirozené číslo

Maximální počet odpovědí:
Zde je maximalní počet odpovědí upraven na 3.

2 Barevný čtverec

Zadání:
Přiřad’te každé barvě přirozené číslo tak, aby čísla v bílých polích udávala
součet v příslušném řádku či sloupci.

Forma odpovědi:
Napište posloupnost čísel oddělených čárkou po barvách Modrá, Zelená, Čer-
vená, Žlutá, Šedá - například 4,8,5,1,2.

3 Kmenová příslušnost

Zadání:
Určete kmenovou příslušnost následujících psích postaviček:

Forma odpovědi:
Plyne zde zadání...

4 Ořezávání a slepování

Zadání:
Uvažujme krychli. Spodní a vrchní stěně vepišme pravidelný osmiúhelník a
uvažujme pravidelný osmiboký hranol, který má tyto dva osmiúhelníky jako
své podstavy. Podobně vepišme pravidelné osmiúhelníky levé a pravé stěně a
uvažujme druhý pravidelný osmiboký hranol, mající tyto dva osmiúhelníky za
podstavy. Konečně totéž udělejme s přední a zadní stěnou. Dostali jsme tak
tři osmiboké hranoly. Jejich průnikem je těleso, které má za své stěny čtverce
a trojúhelníky. Na každý čtverec tohoto tělesa přilepme krychli mající za stěnu
tentýž čtverec a na každý trojúhelník přilepme pravidelný čtyřstěn mající za
stěnu tentýž trojúhelník. Určete, kolik hran má takto vzniklé těleso.
Forma odpovědi:
Přirozené číslo.

5 Pětiúhelníky

Zadání:
Naleznete slovo v pětiúhelnících?

Forma odpovědi:
Plyne ze zadání...

Maximální počet odpovědí:
Zde je maximalní počet odpovědí upraven na 3.

6 Počítací

Zadání:
první, druhý, třétí, čtvrtý, pátýi, šestýe

Forma odpovědi:
Jedno slovo bez diakritiky.

8 Prvočíselné prvočíslo

Zadání:
Určete nejmenší trojciferné prvočíslo abc složené z ne nutně různých cifer a,
b, c tak, aby bylo číslo cba také prvočíslo a navíc byla i čísla ab, ba, ac, ca,
bc, cb prvočísla.

Forma odpovědi:
Trojciferné přirozené číslo.

Maximální počet odpovědí:
Zde je maximalní počet odpovědí upraven na 3.

7 Pohádková

Zadání:
V pohádkových čtvercích se nám ztratil jeden symbol. Dokážete ho určit?

Forma odpovědi:
Název symbolu.

9 Umělecký text

Zadání:
Usilovně uvažoval, kdo mu potmě vypil ty dvě láhve vína. Málem se z toho,
ale naštěstí se stihl chytit nábytku. Vyděsilo ho zadrnčení zvonku s nápisem
Edison I. Kdo by to tak mohl být, vždyt’ nikoho! Připadal si jako ve čtvrté po-
hádce z pekelce. Náladu mu zlepšovalo jen to, že ani nekouřil, ani. Když vy-
hlédl z okna, spatřil první z ostře sledovaných vlaků. Ten strojvedoucí, to byla
hrůza, kam se na něj! K jeho domu mířili čtyři vrahové a jejich milenci. Už toho
bylo moc a opravdu neměl náladu, aby se s tím.

Forma odpovědi:
Jedno slovo bez diakritiky.

10 Zvíře

Zadání:
Které zvíře na obrázku chybí?

Forma odpovědi:
Jedno slovo bez diakritiky.
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