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Ahojte, kamaráti! 

Viete, koľko dinosaurov žilo kedysi 

na svete? Tento príbeh bude 

o dvoch z nich. Volajú sa Dino 

a Saura a už sa chystajú do pralesa, 

aby sa tam spolu niečo zahrali. 

 

 

Úloha 1: Dino má svoje obľúbené 4-ciferné čísla. Po ceste do pralesa o nich povedal 

Saure tieto informácie:  

- Prvá cifra je vždy dvakrát väčšia ako druhá cifra; 

- Súčet druhej a tretej cifry je vždy 12; 

- Súčet prvých dvoch cifier je vždy rovnaký ako súčet posledných dvoch. 

 

Saura mala hádať, ktoré sú Dinove obľúbené čísla. Rozhodla sa, že si všetky možnosti 

napíše do piesku, aby o nich mala prehľad.  

Viete jej poradiť, koľko Dinových obľúbených čísel existuje? Svoje riešenie 

poriadne vysvetlite, aby si Saura bola istá, že na žiadnu možnosť nezabudla. 

 

Úloha 2: Keď sa dva dinosaury chcú 

navzájom pozdraviť, postavia sa obaja 

oproti sebe a  naraz silno zarevú. Keď 

už boli Dino a Saura v hlbokom pralese, 

videli, ako pri vodopáde stoja Alex, Bora 

a Cero. Pridali sa k nim a keďže sa 

dávno nevideli, niektorí dinosauri sa 

navzájom po dvoch pozdravili. Vieme, 

že pri tomto zdravení 

- Alex zareval na 4 dinosaury; 

- Bora a Cero sa dohromady 

s niekým pozdravili 5-krát; 

- Dino zareval na 1 dinosaura. 

Vedeli by ste na základe toho povedať, s koľkými dinosaurami sa pozdravila 

Saura? Svoju odpoveď dobre odôvodnite a napíšte aj postup, ako ste úlohu riešili. 

 

Úloha 3: Saura sa od vodopádu išla poprechádzať ku šiestim zvláštnym jazerám, ktoré 

sú približne načrtnuté na obrázku. Každé jazero malo tvar štvorca. Okolo každého jazera 

viedla tesne popri jeho okraji cesta. 



 

 

Saura sa najprv prešla popri jazerách 

priamou cestou od vodopádu ku skale. 

Prešla tak 24 km. Cestou naspäť sa 

rozhodla, že prejde okolo všetkých 

jazier po ich vonkajších stranách, ale nie 

po priamej ceste, po ktorej už išla.  

Akú dlhú vzdialenosť prešla cestou 

nazad? Poriadne vysvetlite svoju 

odpoveď aj spôsob, ako ste na ňu prišli.  

 

Úloha 4: Po ceste domov sa Dino a Saura hrali 

hru. Saura si vymyslela slovo na päť veľkých 

písmen a Dino ho mal uhádnuť. Ako prvý tip 

dal slovo MATIK. Saura mu povedala, že 

písmená T, I, K v jej slove vôbec nie sú a 

písmená M a A tam sú, ale na inej pozícii, ako 

v slove MATIK. Ako druhý tip dal Dino slovo 

SEZAM. Tento raz mu Saura povedala, že 

písmeno S v jej slove vôbec nie je a písmená 

E, Z, A a M tam sú, ale zase na iných pozíciách 

ako v slove SEZAM. 

Dino rozmýšľal, ako si uľahčiť ďalšie hádanie. Rozhodol sa, že si vypíše všetky 

zostávajúce možnosti, kde sa písmená E, Z, A, M v Saurinom slove môžu nachádzať. 

Jedna z takých možností je AM_ZE, ďalšia je EZ_MA atď.  Aký dlhý bude jeho zoznam?  

Zistite, koľko vyhovujúcich možností si musí Dino zapísať. Svoju odpoveď dobre 

vysvetlite, napíšte aj postup, ako ste sa k riešeniu dostali. 

 

Na vaše riešenia sa spolu s Dinom a Saurom tešíme aj my, organizátori a opravovatelia 

korešpondenčného seminára SEZAMKO. Riešenia (spolu s obálkou veľkosti C5, 

na ktorej bude napísaná vaša spätná adresa a nalepená známka 1,00 €), posielajte 

(alebo hoďte do schránky) najneskôr 26. septembra 2022 na adresu: 

Hynek Bachratý 

 Fakulta riadenia a informatiky 

 Žilinská univerzita 

Ulica Univerzitná 1 

010 26 Žilina 

a do rohu obálky pripíšte SEZAMKO 

Elektronickú prihlášku do súťaže nám prosím vyplňte na sezam.sk/prihlaska. Pre 

hladký beh súťaže poprosíme o pozorné prečítanie Pokynov pre riešiteľov včítanie 

noviniek a častí týkajúcich spôsobu zápisu a odoslania vašich riešení. Ďakujeme. 


