
 

 

14. ročník 
 

1. sada 
 

 

101. Domino 
 

 

 

102. Zadej cokoliv 
Toto je interaktivní úloha. K řešení využijte libovolný z následujících odkazů (duplicita pouze 
pro zálohu): 
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic14/ablioa3h32h3/  
http://isob.instruktori.cz/kmnchasw6/zadejcokoliv.php  
 

http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic14/ablioa3h32h3/
http://isob.instruktori.cz/kmnchasw6/zadejcokoliv.php


103. Malůvky 

 

104. Nákupní centrum 
Nákup jsem zahájil tam, kde vždy, a vzal jsem rovnou 10 domácích slivovic. O dva regály                
vlevo jsem vzal troje hodinky a trošku nahoře jsem našel pěkné Porscháky, tak jsem jich pro                
kluka vzal rovnou šest. Taky jsem mu vzal 4 krabice Lega, které bylo hned nad tím. Kousek                 
vlevo jsem ještě vzal výběr 6 kvalitních vín, pak jsem zaplatil a vydal se přes ulici do                 
obchodu naproti. Tam byla obrovská prodejna se spoustou specializovaných oddělení, šel           
jsem jen do spodní části, kde jsem si vlevo koupil deset křemíkových destiček (i když mě                
prodavač přesvědčoval, že dnes frčí spíš software) a v prostředním obchodě pět barelů ropy              
(do zásoby). Pak jsem prošel úzkým průchodem do další rozlehlé části obchodního centra.             
Úplně dole jsem koupil šest balení sóji a kousek výš perfektní bikiny, vzal jsem rovnou troje.                
Pak jsem přešel přes velké parkoviště a v obřím stánku jsem vzal čtyři pohlednice (byl na                
nich takový pěkný, červený kámen). Vedle bylo několik menších stánků s občerstvením,            
koupil jsem v jednom dvoje rybičky, ale byly nějaké nedovařené. Naproti jsem raději zapadl              
do velkého obchodu a na spravení chuti si koupil tři balení nudliček. Tady v tom obchodě                
tedy měli pořádně velká balení. I těch 5 balíků koření, co jsem vzal hned vedle, stálo za to.                  
Už jsem toho měl docela dost, takže kolem dalších regálů jsem jen prošel (ale koberce měli                
pěkné). Nakonec jsem si dal na posilněnou pět šálků kávy a říkal jsem si, že už se vrátím                  
zpátky. Ale zjistil jsem, že jsem se v tom obchodním centru nějak zamotal, protože jsem               
skončil jednou nohou v obchodu, ve kterém jsem začal. 



105. Obrázky 

 

106. Bludiště 

 



107. Vennovy diagramy 
 

 



 
 

108. Vládce 
  

 
 


