
M
E

N
S

A
 S

L
O

V
E

N
S

K
O

XII

 LOGICKÁ OLYMPIÁDA ČR   

Finále Logickej olympiády Českej republiky je 
pre mňa malým sviatkom. Nielen pre návštevu 
metropoly a nádherných priestorov  Míčovne 
Pražského hradu, kde sa Logická olympiá-
da  koná, ale aj pre úžasnú atmosféru, skvelú 
organizáciu, nádhernú myšlienku, no tiež pre 
príbuznosť  s naším projektom IQ olympiáda. 
Naviac, súťaž sa organizuje posledný novem-
brový pondelok, kedy už všade dookola začína 
predvianočná atmosféra. Môžeme tak spojiť 
prechádzky Prahou s  ochutnávkou punču či 
pokochať sa vianočnou výzdobou.

Poďme však k olympiáde. V tomto roku 2018 
sa do 11. ročníka Logickej olympiády zapojilo 
takmer 62  000 detí. Od začiatku olympiádu 
organizuje Mensa Česko. Do súťaže sa môžu 
zapojiť deti od 3 rokov (materské školy) až do 
20 rokov (maturanti). Základné kolo súťaže 
prebieha podobne ako u nás – formou on-line 
testovania, z ktorého potom tí najlepší postu-
pujú do krajských kôl. Finále sa zúčastnia iba tí 
najlepší z najlepších a je organizované pre naj-
lepších 195 detí v 3 kategóriách: kategória A 
(tretí až piaty ročník základnej školy), kategória 
B šiesty až deviaty ročník základnej školy alebo 
zodpovedajúce ročníky viacročných gymnázií) 
a kategória C (stredoškoláci). Nie, nepomýlila 
som sa, „drobčekovia“ súťažia iba v dvoch ko-
lách, na @nále musia ešte trošku podrásť. Finá-

lové úlohy sú rozdelené do niekoľkých blokov, 
tento rok to boli nasledovné bloky: logický 
písomný test, počítanie spamäti, Tetris, Abaku, 
logický premietaný test. Časovanie a  presun  
detí medzi oddychovou zónou a  testovacou 
miestnosťou prebiehal hladko, deti a  aktivity 
sa plynule striedali, možno aj preto, že niekto-
ré deti sa súťaže zúčastnili už aj 5-ty krát. No 
pri rozhovore mi potvrdili, že stále cítia stres 
a strach a za základnú prípravu považujú dob-
rý spánok a náladu. Aj v tomto sú tieto logic-
ké súťaže iné oproti vedomostným súťažiam.  
V  zákulisí prebiehali opravy, vyhodnocovanie 
Abaku, nikde však nechýbala pohoda a príjem-
ná atmosféra. Sprevádzajúci rodičia a  učitelia 
majú vstup do hradných záhrad a Míčovny za-
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  LOGICKÁ OLYMPIÁDA ČR   HÁDANKY

kázaný, takže musia svoje ratolesti čakať pred 
bránami Pražského hradu pri hradnej stráži. 
Deti skutočne podali fantastické výkony, však 
mozgové závity pracovali na plné obrátky od 
10.00 do 15.00, motiváciou určite boli aj hod-
notné ceny. Ale myslím si, že súťaživosť a krea-
tivita zvíťazili nad vecnými cenami.

A kto boli tí tohtoroční najlepší?

Kategória A - Martin Bryja, ZŠ Úvoz 55, Brno
Kategória B -  Martin Kosprd, Gymnázium 
Havlíčkův Brod
Kategória C -  Vilém Gutvald, Gymnázium 
Zikmunda Wintra, Rakovník
Výhercom gratulujeme, organizátorom ďakuje-

me za milé prijatie a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu.

Daniela Metesová

danka@metes.sk

ANAGRAMY
1. Vieš, že polodrahokam 
farebný
môže byť premenený
na horský dom
určený turistom?
(Bez ohľadu na diakritiku)

2. Táto jednotka objemu
patrí už jazyku starému.
No sleduj, jak sa zmení 
po písmen prehodení
na pocit príjemný.

3. Vieš, že z látky, čo ťa otrávi,
zmenený písmen sled 
nové slovo spraví?
Je ním udalostí sled.

ZÁMENKA
4. Veršovaný útvar
chybou zmení tvar
a dá vznik slovu,
čo označuje obavu.

5. Ten, kto na druhých hľadá 
chyby, v cudzom oku ju vidí
no v svojom brvno nezočí.
Jeden preklep ale stačí
a táto drobná vec

zmení sa na slovo ,,starec“.

6. Útvar vyvýšený
preklep zmení
na časť hltana,
čo každý vtáčik má.

V(Ý)SUVKA
7. Uzavretá skupina,
čo vlastné záujmy má,
môže sa stať človekom,
čo volajú mrzákom.
Stačí rozum použiť
a písmeno jedno vložiť.

8. Vonia po nej muž.
No ty tú vodu skús
premeniť na lôžko drevené
pre bábätko stvorené.
Stačí, ak písmeno sa uberie.

9. Bez jedného elementu
zmes živice a pigmentu,
čo nanáša si na štetec,
ak maľovať chce umelec,
zmení sa na tvory morské,
čo jedia ryby obrovské.

DIAKRITIKA
10. Vieš, že údolie

zmeniť možné je
na zbraň takú,
čo veľkú 
dosiahne diaľku?

11. Časť hradieb, čo vyčnieva
a vežovitý tvar má,
možno zmeniť na
celkom nové slovo,
čo znamená ,,hotovo“.

12. Mäkčeň za dĺžeň zameň
a povinnú platbu tak premeň
na človeka takého,
čo pôvodu je severného.

ODPOVEDE:

1. achát-chata
2. holba-blaho
3. jed-dej
4. báseň-bázeň
5. smeť-kmeť
6. hrboľ-hrvoľ
7. klika-kalika
8. kolínska-kolíska
9. akryl-kryl
10. kaňon-kanón
11. bašta-basta
12. daň-dán


