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žž,kKoupitknakTMOU

Produktyk ak značkyk vk seznamuk majík velmik známýk (případněk
dohledatelnýhk reklamník slogan,k Zk něhok vezmemek tolikáték písmenoZk
kolikrátkmámekdanoukvěckkoupit,kVyjdektajenkakzToknikdyknejíšksámzZk
cožkjekopětksloganZktentokrátksušenekkDisko,kKódkjekDISKO,

6utaknakkaždémkzúženík zipujemeZk jakokbyk zakvolantyk sedělik zkušeník
řidičik (nejdřívek jedek vozidlok rovněZk poték autok zk přípojnéhok pruhuk ak
dáleknakstřídačkuh,kČtemekpísmenaknakautechZkkterákpostupněkvyjíždík
vpravokzekzadání,kTajenkaknámkprozradíZkžekkódkjekZDRHOV6DLO,

žD,k6uta

žó,kSlova

SeznamkobsahujekdvojicekslovZkkterákjsoukvzájemnýmikpřesmyčkamik
(např,kalbatrosZkobstaralh,kSeznamkobsahujekjedinoukvýjimkukzktohotok
principuZkaktakpředstavujekvýslednýkkód3kMOZEK,

žS,kE
ZkgrafickykznázorněnéhokEkakschématuktříkčíselknakřádkukmůžemek
usuzovatZkžekjednotlivákpísmenakbudoukzadánaksvýmikstandardizovanými
míramik(takZkabykEkbylokdleknápovědykvknázvuknejvíceksexy3k2"éb"é2"h,k
ČíslaktedykudávajíkšířkukhorníhoZkstředníhokakspodníhokřezukpísmenem,k
Pokudkmákpísmenokvkněkterémkřezukdvěkčástik(jakoknapř,kHknahořekak
dolehZkjekpoužitoklomítko,kSubstitucíkřádkůkzakpísmenaksekdozvídámeZk
žekkódkjekTELETEXT,
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T7b“DP

Základní“princip"““dopravní“prostředky”b

Sloupečky"“ první“ písmenoj“ počet“ písmenj“ rychlostj“ “zdroj“ energie”j“
počet“stopb

Řádky"“ koloj“ koloběžkaj“ letadloj“ motorkaj“ raketaj“ šalinaj“ trolejbusj“
vlakb

Na“místech“otazníků“máme“následující"“rychlost“jako“koloj“ý“písmenj“
benzínj“začíná“na“Tj“T“stopyb

Kódem“je“dopravní“prostředek“splňující“tyto“vlastnosti"““TRAKTOR”b

TTb“Domácí“příběh

V“textu“se“vyskytuje“mnoho“podstatných“jmen“v“kombinaci“s“číslovkou
mjeden“klavírj“tři“traktory“apodb,b“Toto“pozorování“spojíme“s“názvemj
výskytem“slova“sčeskýs“a“věcí“odkazujících“na“Českou“Republikub
Najdeme“ke“každé“věci“s“číslovkou“její“typickou“českou“značku“mklavír“
je“Petrofj“auto“Škodaj“atpb,“a“z“ní“vezmeme“příslušné“písmenob“Kódem“
je“slovo“KABARETb

Tób“Skupiny

Zadání“se“tváří“komplikovaněj“ale“je“pouze“potřeba“pojmenovat“toj“co
vidíme“na“obrázkub“Skupiny“různých“živočichů“mají“tu“vlastnostj“že
se“jmenují“jinak“mv“závislosti“na“daném“druhu,b“Krávy“mají“stádoj“ptáci
hejnoj“tučňáci“koloniij“vlci“smečkuj“lidé“davj“včely“roj“a“opice“tlupub“
Z“příslušného“pojmenování“skupiny“bereme“tolikáté“písmenoj“kolik“
desítek“jedinců“v“ní“žijeb“Kód“je“VODOČETb
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H)NuÚásnická
Jeu potřebau udělatu Pu věciNu Jednaku
dokreslitu dou celéu plochyu vodorovnéu au
svisléu čárymu kteréu stáleu kopírujíu tentýžu
vzormu jenu jsouu stáleu kratšíu au kratšíNu
Vznikneu námu jakésiu bludištěNu Zau druhéu
naleznemeuslovaupopsanáuvu jednotlivýchu
částechu bludištěNu NapřNu budoucíu času odu
slovau potoku jeu řekamu množnéu číslou odu
slovauptáku jeuhejnou jjakuužu vímeu zu šifryu
PHýu apodNu Poslednímu krokemu jeu spojeníu
slovmu kteráu seu rýmujíu jjaku napovídáu
názevu au některéu zjevnéu rýmyu blízkou
sebeýmu nejkratšíu cestouu vu bludištiNu
Všechnyu použitéu cestyu vykreslíu nápisu
HESLOuZNIuCOKOLúDúN

HPNuŠipky

Základnímuprincipemušifryujsouu2vrhyukoulí2mupřičemžušipkyupředstavujíu
počátečníurychlostmugravitaceupůsobíudolůNuPrávěučtyřiukouleumajíu
přidruženáupísmenaujTMOUýNuDoleumámeuSuďůlkymupřičemžujejichu
rozmístěníuodpovídáurozmístěníupísmenuTMOUuvuabeceděNuKouleu
označenéupísmenyunámupomohouuodhalituprincipuauodhadnoutu
jpřípNuvypočítatýu2gravitačníukonstantu2NuDokreslímeuďůlkyuiuprouzbyteku
abecedyuauurčímemukamupadneukteráukoulemuvupořadíu)ZDupakučtemeu
heslouHVĚZDúN

PoznNukudoluštěníTuExperimentálněubylouověřenomužeuúlohuulzeubezu
většíchuproblémůudoluštituoduokaNuÚlohaujeunicméněukonstruovánau
přesněmutakžeuvuprincipuujeumožnéuiuzměřitudélkyujednotlivýchušipeku
jvzhledemukudostupnostiuelektronickéuverzeuaunezávislostiunauměřítkuu
vcelkuusulibovolnouupřesnostíýuaupřesnouupoziciudopaduukoulíuvypočítatNu
Tentoupostupujeuorganizátoryupovažovánuzauvhodnéucvičeníuzeuzákladůu
fyzikymunikolivuzauvhodnéuřešeníuvurámciukvalifikaceN
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U:úzPentomina

PPísmenaz odpovídajíz standardnímz názvůmz pentominz uvizz napříkladz
Wikipediaéúz Rovnostiz znamenajíhz žez mámez vzítz dvěz určenéz dvojicez
pentominz az vyskládatz zz nichz stejnýz útvarúz Útvaryhz kteréz taktoz
dostanemehz následněz vyskládámez doz rovinyz takovýmz způsobemhz
abychomz dodrželiz upoměrněz intuitivníéz podmínky:z aéz každýz útvarz
pokrýváz ksvouz rovnostkhz béz vyznačenéz hranyz odpovídajíz hranámz
útvarůhz céz útvaryz sez vzájemněz dotýkajíúz Meziz útvaryz následněz
vzniknouzmezeryzveztvaruzpentominhzzznichzjižzčtemezvýslednézhesloz
PULTú
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(62yMřížka

VyšifřeysiyvšimnemeypodobyyzadáníysyplánemyproyhruyČlověčexynezloby
se2yDáleyjsouynápadnéyrozměryytabulkyygyxyg2yNevyskytujíyseyzdeyjináy
číslaynežy6xycxyýxyPxy(yay)2yVykaždémyřádkuxysloupciyayčtverciyýyxyýyjey
každéyčísloynejvýšeyjednou2
Proyvyluštěníyšifryyjeypotřebayvyřešitysudokuyjpísmenayseyberouyjakoy
obsazenáy polexy pravidlůmy sudokuy podléhajíy pouzey číslaéy ay zahráty siy
partiiyČlověčexy nezloby se2yNay přesnýy způsoby hryy napovídajíy barevněy
označenáy poley ay písmenay vy počátečníchy domečcíchxy kteráy dávajíy
dohromadyy slovoy ářádkověá2y Beremey poy řádcíchy všechnay číslay ay
hrajemeypoy směruy hodinovýchy ručičekxy začínáy hráčy vlevoy nahoře2y Ky
nasazeníy figurkyy jey potřebay hodity šestkuxy pokudy hráčy nemáy
nasazenouy figurkuxy máy nay hozeníy šestkyy třiy pokusyy jjaky napovídajíy
barevněy označenáy poleé2y Zapisujemey písmenaxy nay kteráy figurkyy
běhemyhryydošlápnou2yPostupněyvznikajíyslovayPROUD_REC_BOTY__xy
tedyyindicieykeyslovuyJYZYKxykteréyjeyheslem2


