KOMISIJA ZA LOGIKO
33. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE

DRŽAVNO TEKMOVANJE, 10. 11. 2018
ŠTUDENTI

Šifra:

NALOGA

MOŽNE TOČKE
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Skupaj

55

DOSEŽENE TOČKE

Opombe:
• Pri nobeni nalogi ni potrebno pisati razlage.

Rešitve čitljivo zapiši na tekmovalno polo.
Čas reševanja je 90 minut.
Tekmovalna komisija ti želi veliko uspeha pri reševanju!

1. naloga: POVŠTERČEK
Babica Metka je Petru za božično darilo obljubila vezeno prevleko za blazino. Ker
je preveč neučakan, kaj bo na njej, mu je pripravila uganko. Narisala je mrežo, levo in
zgoraj napisala številke, poleg vsake pa še oznako barve ( za črno in  za oranžno).
Razložila mu je, da številke označujejo, koliko zaporednih vbodov iste barve bo naredila v
izbrani vrstici oziroma stolpcu. Če sta ob dveh zaporednih številkah enaki oznaki barve,
bo med tema zaporedjema vbodov zagotovo pustila vsaj eno prazno polje.
Pomagaj Petru ugotoviti, kakšen vzorec si je babica Metka zamislila. Polja s črnimi
vbodi pobarvaj (), tista z oranžnimi označi s križcem (), prazna polja pa s črtico ( ).

2. naloga: VOHUNI NA DELU
Na oddaljenem planetu Tritofilus živi ljudstvo, ki se je odločilo, da bo svoje računalnike namesto na dvojiški logiki osnovalo na bolj ekonomični, Kleenovi trojiški logiki.
Namesto z biti, ki smo jih vajeni iz dvojiške logike, logične vrednosti zapisujejo s triti,
ki lahko zavzamejo vrednosti resnično – T (angl. true), nedefinirano – U (angl. unknown) ali neresnično – F (angl. false). Logične izjave, v katerih nastopata le vrednosti
T in F, se obnašajo enako kot v dvojiški logiki, za ostale velja spodnja pravilnostna tabela.
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Tritofilska vlada hrani na svojih strežnikih šest za planetsko varnost ključnih tritov,
ki jih bomo imenovali x0 , x1 , x2 , x3 , x4 in x5 . Ti lahko seveda zavzamejo vrednosti T,
F ali U. Vohuni s sosednjega planeta Tritofobus so dobili nalogo ugotoviti, kaj je v njih
shranjeno. Prestregli so šest logičnih izjav in izvedeli, da imata dve izmed njih logično
vrednost T, dve U in dve F.
A.

Če x0 in x4 , potem x2 in x3 .

B.

Če x2 in x3 , potem ni res, da x0 ali x1 .

C.

Če x5 , potem x4 ali x0 .

D.

Če x1 ali x5 , potem x2 .

E.

Če x1 ali x2 , potem ne x3 .

G.

Če x0 , potem x4 .

a) Iz drugih virov smo izvedeli, da je vrednost x2 enaka T. Ugotovi, kakšne so vrednosti
ostalih tritov in jih vpiši v spodnjo tabelo. Če za katerega ne moreš določiti, vpiši vprašaj.
x0 x1 x2 x3 x4 x5
T
b) Za vsako sporočilo zapiši njegovo logično vrednost:
Sporočilo A.
Sporočilo B.
Sporočilo C.

Sporočilo D.
Sporočilo E.
Sporočilo G.

c) Kasneje smo izvedeli, da je bil podatek o vrednosti x2 nezanesljiv in o njej sedaj ne
vemo ničesar. Kaj lahko v tem primeru poveš o vrednostih tritov? Če za katerega ne
moreš določiti logične vrednosti, vpiši vprašaj.
x0 x1 x2 x3 x4 x5

3. naloga: PISAVA KRIDOŠ
Kridoš je umetna pisava, ustvarjena leta 2018, ki jo po svetu zaenkrat uporablja
le nekaj ljudi. Podani so trije slovenski stavki, zapisani v pisavi kridoš in v latinici v
naključnem vrstnem redu.
a) Kateri zapis v pisavi kridoš ustreza vsakemu od zapisov v latinici? Na črte zapiši
ustrezne številke.

b) Za pomoč pri reševanju c) in d) dela naloge je podan še slovenski pregovor. Zapiši ga
v latinici.

_____________________________________________
c) Zapiši v latinici:

d) Napiši seznam samoglasnikov in njihovih kridoš zapisov.

e) Kako se v pisavi kridoš zapiše črka F? Utemelji.

f) Zapiši v pisavi kridoš:
a. veter __________________________________
b. fižol __________________________________
c. Boli me zob. ______________________________

