
 

 

HLEDAJÍ SE 

MISTŘI HLAVOLAMŮ 
NAŠÍ ŠKOLY 

 

Pro koho je soutěž určena: 

 pro ty, koho baví řešení číselných a obrázkových hlavolamů 

 pro ty, kdo rádi přemýšlí, kombinují a logicky uvažují 

 pro ty, kdo si chtějí zpestřit část svého volného času něčím neobvyklým 

 

Pravidla soutěže: 

Soutěž bude mít celkem 5 kol, která proběhnou v období října až května tohoto 

školního roku. Není nutné zúčastnit se všech soutěžních kol. Každé kolo bude 

zaměřeno na jiný číselný nebo obrázkový hlavolam a bude se skládat ze dvou 

částí. V první části každého kola budou uveřejněna pravidla jednoho ne úplně 

známého hlavolamu, ukázka jeho řešení, jeden tip (rada) k řešení a zadání šesti 

soutěžních úloh. Každé nové soutěžní kolo bude začínat v pondělí, na vyřešení 

úloh jeho první části bude čas do úterý dalšího týdne (není nutné vyřešit všechny 

zadané úlohy). Do tohoto termínu bude také možné přihlásit se do druhé části 

soutěžního kola, která proběhne přímo ve škole v určeném termínu. Podmínkou 

účasti v druhé části bude správné vyřešení alespoň 2 ze zadaných úloh daného 

kola. Druhá část každého kola bude spočívat v řešení jedné soutěžní úlohy 

stejného druhu hlavolamu přímo ve škole. 

 

Hodnocení soutěže: 

 v první části každého kola bude možné získat 1 bod za každou správně 

vyřešenou úlohu, tj. maximálně 6 bodů 

 v druhé části každého kola bude záležet nejen na správnosti, ale i na 

rychlosti řešení: 

nejrychlejší získá za správné řešení 10 bodů, 2. v pořadí 9 bodů atd. až 

po 9. v pořadí, který získá 2 body, všichni ostatní, kteří vyřeší soutěžní 

úlohu nejpozději do 20 minut, získají 1 bod 

 v případě velkého počtu soutěžících budou soutěžit zvlášť žáci 6. a 7. tříd 

a zvlášť žáci 8. a 9. tříd, pokud bude zájemců o účast v soutěži méně, 

budou soutěžit všichni žáci 2. stupně dohromady 

 vítězové každého kola dostanou drobné odměny 

 ti, kdo se umístí na prvních třech místech celkově, se mohou těšit na větší 

ceny 


