
2. Ročník koRešpondenčnej súťaže

Súťaže

Pred ukončením 2. ročníka našej korešpondenčnej súťaže uve-
dieme ešte pár slov k jej priebehu. Potešil nás váš záujem o ňu 
– počet riešiteľov dosiahol 855. Na druhej strane však pribudlo 
aj viac odpisovačov. Tento rok sme preto zvolili tvrdšie postihy 
– ak niekto odpisoval v čo i len jednej úlohe, dostal 0 bodov 
za celú sériu. To je aj dôvodom, prečo máme taký veľký po-
čet riešiteľov s 0 bodmi. Kompletné výsledkové listiny môžete 
nájsť na našej webovej stránke v sekcii Súťaž. Na nasledujúcich 
stránkach si nájdete správne odpovede a vzorové riešenia úloh, 
komentáre k bodovaniu úloh a výsledkové listiny (M zname-
ná meškanie v dňoch, PS počet bodov za prvú sériu). Z vašich 
odpovedí sme vybrali niekoľko perličiek (prvé číslo označuje 
sériu, druhé číslo číslo úlohy):
1.4. Štyri metre – spravila som pokus s naším televízorom.
1.10. Mozgová tkanina 
1.14. Mrákotný stav
1.16. Žiakov sa zúčastnilo určite veľa, pretože je to super súťaž.
1.19. Minisudoku
2.9. Lebo nemôžme vylámať zuby a kosti živému človeku.
2.28. Koníky, kobylky, svrčky.

1. séria
Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

1. Ktorá africká krajina sa môže „pýšiť“ najväčším počtom 
vyhynutých druhov živočíchov podľa červeného zoznamu 
IUCN z roku 2007? (1 bod)

Odpoveď: Maurícius.

2. Ako sa nazýva schopnosť niektorých živočíchov napo-
dobniť rôzne predmety alebo aj iné živočíchy zo svojho 
okolia? (1 bod)

Odpoveď: Mimikry.

3. Ktorý z našich motýľov vie verne napodobniť vzhľad su-
chého listu? (1 bod)

Odpoveď: Priadkovec ovocný.

4. Na akej frekvencii štandardne pracuje SFH prijímač v tele-
vízore? (1 bod)

Odpoveď: 36 kHz.

5. Koľko telekomunikačných družíc tvorí sieť Irídium? 
(1 bod)

Odpoveď: Okolo 80.
6. V ktorej jedovatej rastline kvitnúcej v lete sa nachádza gly-

kozid dulkamarín? (1 bod)
Odpoveď: Ľuľok sladkohorký.

7. Aká je teplota varu petrolejovej frakcie ropy? (1 bod)
Odpoveď: 190 – 260 °C.

8. Koľko dní sa priemerne dožívajú červené krvinky v našom 
tele? (1 bod)

Odpoveď: 120.
9. Ktorý rad cicavcov má na svojom konte najväčší počet 

vyhynutých druhov živočíchov podľa červeného zoznamu 
IUCN z roku 2007? (2 body)

Odpoveď: Hlodavce.
10. Kde v ľudskom tele latentne pretrvávajú cysty toxoplazmy? 

(2 body)
Odpoveď: V svaloch a v mozgu.

11. Ktorá zo slovenských podľa zákona inváznych rastlín sa 
rozmnožuje takmer výhradne vegetatívne, pretože na na-
šom území chýbajú samčie jedince (a preto sa pohlavne 
rozmnožuje jedine v prípade, keď je opelená príbuznými 
druhmi)? (2 body)

Odpoveď: Pohánkovec český.

12. Čo vyjadruje penetračná hĺbka žiarenia? (2 body)
Odpoveď: Ide o takú hĺbku, v ktorej sa intenzita žiarenia rovná 
1/10 pôvodnej intenzity.

13. Podľa ktorého zvieraťa bol pomenovaný Rh faktor krvi? 
(2 body)

Odpoveď: Makak rézus.

14. Čo je to narkolepsia? (2 body)
Odpoveď: Je to choroba, počas ktorej sa neodbytné záchvaty 
spánku objavia počas dňa aj niekoľko stokrát. Osoba postihnu-
tá touto chorobou je schopná zaspať počas chôdze, šoférovania 
auta, počas jedla...

15. Aký je maximálny počet členov jednej skupiny pri pre-
hliadke Jaskyne mŕtvych netopierov? (2 body)

Odpoveď: 10 – 15.

16. Koľko žiakov sa zúčastnilo minulého ročníka korešpon-
denčnej súťaže časopisu Mladý vedec? (2 body)

Odpoveď: 617.
Komentár: Viacerí z vás nesprávne uviedli 608 či 388 súťažia-
cich. V prvom prípade šlo o počet riešiteľov prvej série. Našli sa 
však aj takí riešitelia, ktorí začali súťaž riešiť až od druhej série, 
a tak bol počet riešiteľov korešpondenčnej súťaže v minulom 
roku po druhej sérii vyšší. V druhom prípade ste zabudli na to, 
že na poslednom mieste bolo viacero riešiteľov.

17. Určte, aký živočích je na nasledujúcom obrázku. (3 body)

Odpoveď: Koník modrokrídly (Oedipoda caerulescens).
Bodovanie: Koník – 1 bod, modrokrídly – 2 body.

18. Pri akej chorobe, na ktorú ešte doteraz nebol vynájdený 
liek, sa latentné štádium toxoplazmózy mení na akútne 
a človek môže dokonca na ňu zomrieť? (3 body)

Odpoveď: AIDS.

19. V akých kategóriách sa súťaží na súťaži Istrobot? (4 body)
Odpoveď: Stopár, Myš v bludisku, Minisumo, Voľná jazda.
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Riešenia úloh s postupom

20. V jazere pláva jablko – dve tretiny sú pod vodou a jedna 
tretina nad vodou. K jablku priplávala ryba a priletel vták 
a začali ho v rovnakom čase hrýzť. Vták hryzie jablko 
dvakrát rýchlejšie ako ryba. Akú časť jablka zje ryba a akú 
vták? (6 bodov)

Odpoveď: Poloha jablka v tomto príklade nehrá žiadnu úlohu 
vzhľadom na to, že kým ešte jablko nie je úplne zjedené, tak istá 
časť je vždy nad vodou a istá pod vodou. Dôležitým je len pomer 
rýchlostí jedenia vtáka a ryby. Keďže tento pomer je 2:1, tak aj 
pomer zjedených častí jablka bude v tomto istom pomere. Preto 
vták zje dve tretiny jablka a ryba jednu tretinu.
Bodovanie: Za správny výsledok bez postupu riešenia ste mohli 
získať jeden bod. Ak ste vo svojom riešení neuvažovali o polohe 
jablka, mohli ste získať maximálne štyri body. Ak ste uvažovali 
o diskrétnom (postupnom) vynáraní jablka (napr. vták odje 1/6 
jablka a potom sa jablko vynorí), mohli ste získať maximálne 
5 bodov.
21. Lesníci chcú vyrúbať časť sosnového lesa, ale „zelení“ za-

čali protestovať. Potom ich riaditeľ lesného závodu upo-
kojil vyhlásením: „V našom lese sa nachádza 99 % sosien. 
Budeme rúbať iba sosny. Po výrube budú sosny tvoriť 98 % 
všetkých stromov.“ Akú časť lesa chcú lesníci vyrúbať? 
(7 bodov)

Odpoveď: Počet stromov ostatných druhov sa počas výrubu 
meniť nebude. Pred výrubom ich je 1 %, po výrube 2 %, to zna-
mená, že sa ich podiel zdvojnásobil. To ale znamená, že celkový 
počet stromov sa musel zmenšiť na polovicu, teda lesníci chcú 
vyrúbať polovicu všetkých stromov, teda polovicu lesa.
Bodovanie: Ak ste si zvolili konkrétny počet stromov v lese 
(napr. 100) a naň ste aplikovali zadanie, tak ste mohli získať 
maximálne 2 body. Tento základ si vo všeobecnosti nemôžete 
zvoliť ľubovoľný, ale vždy treba riešiť úlohu všeobecne – bez 
dodatočných predpokladov.
22. Anna, Beáta a Cecília sú zvláštne dievčatá. Dve z nich sú 

nadpriemerne inteligentné, dve nadpriemerne krásne, dve 
mimoriadne talentované na matematiku a dve sú veľmi 
vtipné. Žiadna z nich nemá viac ako tri z týchto vlastnos-
tí. O Anne vieme, že ak je nadpriemerne inteligentná, je aj 
veľmi vtipná. O Beáte, ako aj o Cecílii, platí, že ak je nad-
priemerne krásna, je aj mimoriadne talentovaná. O Anne 
a Cecílii ďalej môžeme povedať, že ak sú veľmi vtipné, 
tak sú aj mimoriadne talentované. O ktorej z nich môžeme 
povedať, že určite nie je veľmi vtipná? (8 bodov)

Odpoveď: Predpokladajme, že by nebola vtipná Anna. Potom 
musia byť vtipné Beáta a Cecília. Anna nemôže byť inteligentná, 
lebo podľa zadania by potom musela byť aj vtipná, čo nie je. 
Preto musia byť inteligentné Beáta a Cecília. Cecília je vtipná, 
a teda musí byť aj talentovaná. Keďže už má tri vlastnosti, viac 
nemôže mať, a preto nemôže byť krásna. Potom musia byť krás-
ne Anna a Beáta. Potom ale Beáta musí byť aj talentovaná, čo je 
spor s tým, že každé dievča má maximálne tri vlastnosti. Preto 
musí byť Anna vtipná. 

Predpokladajme, že by Beáta nebola vtipná. Potom je vtipná 
Cecília, a teda musí byť aj talentovaná. Podobne musí byť ta-
lentovaná aj Anna. Preto Beáta nemôže byť talentovaná. Keďže 
nie je talentovaná, nemôže byť ani krásna (inak by sme dospeli 
k sporu s tým, že by mala byť talentovaná). Preto musia byť 
krásne Anna a Cecília. Tie majú teraz tri vlastnosti, a teda inte-
ligentné už nemôžu byť. To je ale spor s predpokladom, že dve 
dievčatá sú inteligentné. Preto Cecília určite nie je vtipná.

To, že existuje rozdelenie vlastností, pri ktorom Cecília nie 
je vtipná a platia všetky podmienky zo zadania, sa presvedčíme 
na nasledujúcom príklade: Anna je krásna, talentovaná a vtip-
ná; Beáta je inteligentná a vtipná; Cecília je inteligentná, krásna 
a talentovaná.
Bodovanie: Ak ste našli prípustné priradenie vlastností k diev-
čatám, mohli ste získať dva body. Zvyšné body boli za zdôvod-
nenie vášho postupu. Najčastejšou chybou vo vašich riešeniach 
bolo to, že ste našli priradenie, v ktorom mali tri dievčatá rovna-
kú vlastnosť. Väčšine z vás vyšlo, že Beáta nie je vtipná, avšak 
v tomto prípade vychádzalo, že by mali byť všetky tri dievčatá 
mimoriadne talentované na matematiku, čo nie je možné.

2. séria 
Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

1. Ktorá látka spôsobuje toxicitu čerstvých plodov jarabiny 
vtáčej? (1 bod)

Odpoveď: Kyselina parasorbová.

2. Na čo sa používa stabilizátor s katalógovým označením 
7805? (1 bod)

Odpoveď: Stabilizátor s katalógovým označením 7805 pretvára 
akékoľvek vyššie napätie na päť voltov.

3. Čo bolo použité ako moderátor v jadrovej elektrárni v Čer-
nobyli? (1 bod)

Odpoveď: Grafit.

4. Kde vzniká Golfský prúd? (1 bod)
Odpoveď: Golfský prúd vzniká v Mexickom zálive.

5. Koľko rokov sa dožíva rýpoš lysý? (1 bod)
Odpoveď: Rýpoš lysý sa dožíva až 20 rokov (niektoré zdroje 
uvádzajú až 28).

6. Čomu sa venuje daktyloskopia? (1 bod)
Odpoveď: Daktyloskopia sa venuje skúmaniu odtlačkov prs-
tov.

7. Koľko a akých medailí získalo slovenské reprezentačné 
družstvo na 39. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiá
dy? (2 body)

Odpoveď: Slovensko získalo 4 medaily – jednu zlatú, jednu 
striebornú a dve bronzové.

8. Aká stará je lebka Hviezdneho dieťaťa? (2 body)
Odpoveď: 900 ± 40 rokov.

9. Prečo nie sú vhodné kosti a zuby na získavanie DNA? 
(2 body)

Odpoveď: Lebo sú porózne, ľahko sa kontaminujú.

10. Prečo nemajú ženy postihnuté syndrómom CAIS vyvinuté 
ochlpenie v podpazuší? (2 body)

Odpoveď: Pretože sú na to potrebné androgény a receptory 
v tele týchto žien na androgény nereagujú.

11. Čo sa skrýva pod skratkou aDNA a ktorá vedná disciplína 
ju skúma? (2 body)

Odpoveď: aDNA je skratkou pre starobylú (ancient) DNA. Jej 
izoláciou, skúmaním a možnosťami ďalšieho využitia sa zaobe-
rá paleogenetika, resp. biomolekulárna archeológia. 

12. V ktorom roku objavili nemeckí turisti v Alpách na seve-
re Talianska telo muža z doby medenej a ako sa nazýva? 
(2 body)

Súťaže
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Odpoveď: Telo bolo objavené v roku 1991 a nazýva sa Ötzi, 
ľadový muž.
13. Aké je zloženie prírodného uránu? (2 body)
Odpoveď: Izotop 238 U  tvorí 99,27 % a izotop 235 U  0,7202 % 
prírodného uránu.
14. V ktorých dvoch kryštalických sústavách sa nachádza uhlík 

v prírode? (2 body)
Odpoveď: V kockovej a šesťuholníkovej.

15. Z ktorých dvoch látok si môžete pripraviť doma sliz? 
(2 body)

Odpoveď: Disperzné lepidlo a borax.

16. Ktoré dve hlavné látky sú potrebné na prípravu inteligent-
nej plastelíny? (2 body)

Odpoveď: Silikónový olej a kyselina boritá.

17. V ktorej práci vypracoval K. E. Ciolkovskij teóriu pohybu 
viacstupňovej rakety a v ktorom roku bola publikovaná? 
(2 body)

Odpoveď: Ide o prácu Kozmické raketové vlaky z roku 1929. 
18. Ako sa nazýva zápal kože vyvolaný účinkom slnečného 

žiarenia a ktorá z rastlín spomínaných v tomto čísle časopi-
su ho môže vyvolať? Uveďte jej úplný slovenský a latinský 
názov. (3 body)

Odpoveď: Zápal kože vyvolaný účinkom slnečného žiarenia sa 
nazýva fotodermatitída a môže ho vyvolať ľubovník bodkovaný 
(Hypericum perforatum).
19. Estrogény v ženskom tele sú predstavované troma druh-

mi hormónov, ktoré sa chemicky od seba trochu odlišujú. 
O ktoré hormóny ide? (3 body)

Odpoveď: Estrón, estradiol a estriol. 

20. Čo sú mikrosatelity? (3 body)
Odpoveď: Mikrosatelity, označované aj ako STR (Short Tan-
dem Repeats – krátke tandemové opakovania), sú krátke sek-
vencie DNA dlhé 3 až 5 báz, ktoré sa v molekule opakujú desať 
i viackrát za sebou.
21. Aký je vzťah Aspirínu a krvných doštičiek a aké problémy 

môžu nastať po ich interakcii? (3 body)
Odpoveď: Aspirín blokuje činnosť krvných doštičiek, takže sa 
zvyšuje riziko vykrvácania. A to krvácania vonkajšieho násled-
kom poranenia, alebo spontánneho krvácania do vnútra tela.
22. Vysvetlite, v čom spočíva najväčšie riziko podania miest-

nych anestetík injekciou do krvneho obehu. (3 body)
Odpoveď: Hrozí zastavenie srdca, pretože do buniek zodpoved-
ných za jeho automatickú činnosť prestane prúdiť sodík.

23. Ako sa nazýva prvý umelý satelit vypustený ľuďmi do koz-
mu? V ktorom roku a kým bol vypustený? (3 body)

Odpoveď: Prvý umelý satelit Sputnik bol vypustený 4. 10. 1957 
Sovietskym zväzom.
24. Aké úlohy riešili súťažiaci na 39. ročníku Medzinárodnej 

fyzikálnej olympiády? (3 body)
Odpoveď: Súťažiaci riešili úlohy Vodné zariadenie na lúpanie 
ryže, Čerenkovovo žiarenie a Znečistenie atmosféry. 
25. Ktoré živočíchy radíme medzi štvornožce? (4 body)
Odpoveď: Obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce.

Riešenia úloh s postupom

26. Aký je rozdiel medzi pseudoplastickými a dilatantnými 
kvapalinami? (4 body)

Odpoveď: Pseudoplastické kvapaliny sú také, ktorých viskozita 
s tlakom klesá, teda čím silnejšie na ne pôsobíme, tým ľahšie sa 
deformujú. Tieto látky sú samé o sebe väčšinou veľmi viskóz-
ne a pod malým tlakom tečú pomaly, avšak so zvyšujúcim sa 
tlakom sú tekutejšie. Viskozita dilatantných kvapalín s tlakom 
rastie, takže sa pri zvyšujúcom sa tlaku deformujú stále ťažšie 
– tieto látky sa pri pomalom miešaní správajú tekuto, ale rýchly 
pohyb alebo náraz ich prakticky znehybňuje a sú akoby v dočas-
nom tuhom stave.
Bodovanie: Úloha nebola náročná. V riešení sme vyžadovali 
uviesť informácie o viskozite oboch typov látok (2 body) a ako 
sa to prejavuje (2 body).

27. Vysvetlite rozdiel medzi pravým a nepravým hermafrodi-
tizmom. (4 body)

Odpoveď: V prípade pravého hermafroditizmu musí mať jedi-
nec v tele mužské i ženské pohlavné žľazy, za nepravý sa ozna-
čujú stavy, keď výzor vonkajších pohlavných znakov nesúhlasí 
s genetickým určením pohlavia.
Bodovanie: Za charakteristiku jednotlivých typov hermafrodi-
tizmu ste mohli získať po dva body. Ak ste pri nepravom her-
mafroditizme spomenuli len jedno pohlavie (citovali ste ne-
správnu časť článku), získali ste zaň jeden bod.

28. Do akých podradov sú rozdelené vážky vyskytujúce sa na 
našom území? Aký je medzi nimi rozdiel? (6 bodov)

Odpoveď: Vážky sa delia do dvoch podradov – šidlá a šidielka. 
Šidlá – latinsky Anisoptera, čo v preklade znamená rôznokrídle, 
majú zadný pár krídel väčší ako predný. V pokoji sú rozprestre-
té kolmo na robustné telo. Šidielka  – Zygoptera – rovnokrídle 
– majú oba páry krídel rovnakej veľkosti, pričom v pokoji ich 
skladajú zložené nad hruďou rovnobežne s telom alebo šikmo 
nahor. Ich štíhle telo je krehkejšie.
Bodovanie: Za názvy oboch podradov ste mohli získať po jed-
nom bode. Ak ste uviedli aj nejaký iný, tak za každý nesprávny 
podrad (alebo niečo úplne iné) ste jeden bod stratili. Dva body 
boli za popísanie rozdielu vo veľkosti párov krídel a ďalšie dva 
body boli za to, v akom stave majú vážky z jednotlivých pod-
radov krídla v pokoji. Jeden bod ste mohli získať za porovnanie 
ich veľkosti a ďalšie vlastnosti, pričom spolu ste nemohli získať 
viac ako 6 bodov.

29. Na kružnici sú rovnomerne rozmiestnené tri ovečky a jeden 
vlk. Vlk sa pohybuje náhodne – s rovnakou pravdepodob-
nosťou (jedna polovica) sa každý deň vyberie z miesta, na 
ktorom sa nachádza, buď vpravo, alebo vľavo po kružnici. 
Ak sa na danom mieste nachádza ovečka, zožerie ju. Kam 
sa má postaviť múdra ovečka, ktorá chce prežiť čo najdlh-
šie (teda bude zožratá ako posledná)? (8 bodov)

Odpoveď: Ovečky označme 1, 2 a 3 podľa obrázka, počiatočnú 
pozíciu vlka V. Označme pravdepodobnosť, že ovečka číslo i 
bude zožratá ako posledná, ako pi , i =1 2 3, , . 

Po dostatočnom počte dní sa pravdepodobnosť, že vlk navštívi 
všetky miesta, rovná 1. Preto platí prvá rovnica:

Zo symetrie vyplýva druhá rovnica:

Na pravdepodobnosť, že posledná zožratá ovečka bude oveč-
ka číslo 3, sa môžeme pozrieť aj inak – ide aj o jav, že posledná 
zožratá ovečka bude ovečka vpravo od súčasnej pozície vlka 
(analogicky pre ovečku číslo 1 – posledná zožratá ovečka bude 
ovečka vľavo od súčasnej pozície vlka).

Súťaže
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Zamyslime sa teraz nad pravde-
podobnosťou, že bude ako posled-
ná zožratá ovečka číslo 2. V prvom 
kroku šiel vlk s pravdepodobnos-
ťou 1/2 vpravo a zožral ovečku čís-
lo 3. Teraz sa nachádza na pozícii 
3 a ovečka 2 je vpravo od neho. 
Aby bola ovečka 2 posledná, musí 
vlk zožrať aj ovečku číslo 1, preto 
prázdne miesto, kde sa nachádzal 
na začiatku vlk, nijako neovplyvní to, že ovečka číslo 2 bude 
posledná, lebo vlk týmto miestom musí určite prejsť na ceste 
k ovečke číslo 1. Preto pravdepodobnosť, že ju zožerie ako po-
slednú, je p3. Vlk však mohol ísť v prvom kroku s pravdepo-
dobnosťou 1/2 aj vľavo. Potom je pravdepodobnosť, že ovečka 
číslo 2 bude posledná, p1. Celkovo tak dostávame, že pre p2 
platí rovnica:

Dostali sme sústavu troch lineárnych rovníc s tromi nezná-
mymi:

Jej vyriešením dostaneme, že

Tento výsledok znamená, že múdrej ovečke nepomôže jej 
múdrosť, pretože na ľubovoľnom mieste má rovnakú šancu byť 
poslednou zožranou ovečkou. 
Komentár: Táto úloha bola veľmi náročná a nenašlo sa ani jed-
no úplne správne riešenie (jedno skoro správne riešenie neobsa-
hovalo podrobný komentár ku korektnosti použitého postupu). 
Najčastejšou chybou bolo, že ste si pomýlili otázky a odpovedali 
ste na inú otázku, ako bolo v zadaní – napríklad ste sa zaobera-
li tým, ktorá ovečka má väčšiu šancu dožiť sa druhého/tretieho 
dňa.

30. Hru s kockami hrajú dvaja hráči A a B. Hráč A má k dis-
pozícii tri rovnaké kocky. Môže ich očíslovať číslicami 
1, 2, ..., 6, pričom ich môže ľubovoľne veľakrát opakovať. 
Potom dá všetky tri očíslované kocky hráčovi B. Ten si jed-
nu z nich vyberie a zvyšné dve vráti hráčovi A. Ten si jednu 
z nich vyberie a poslednú odloží (už sa ďalej nebude použí-
vať). Teraz sa začne samotná hra: Hráči súčasne hodia svo-
jimi kockami. Komu padne vyššie číslo, vyhráva. Ak padnú 
rovnaké čísla, nastáva remíza. Môže hráč A vhodným zvo-
lením číslic na kockách dosiahnuť pre seba výhodu? Inak 
povedané: Dokáže hráč A vhodným zvolením číslic na koc-
kách dosiahnuť pravdepodobnosť svojej výhry väčšiu ako 
50 %? (9 bodov)

Odpoveď: Áno, hráč A dokáže vhodným očíslovaním kociek 
dosiahnuť pre seba výhodu. Očíslujme kocky nasledujúcim spô-
sobom:

Kocka I:   1  4  4  4  4  4
Kocka II: 2  2  2  5  5  5
Kocka III: 3  3  3  3  3  6

Na to, aby sme ukázali, že kocka II je lepšia ako kocka I, si 
vypíšeme všetky možnosti, ako môže dopadnúť hra s týmito 
dvoma kockami:

V hornom riadku sú čísla, ktoré môžu padnúť na kocke I, vľa-
vo tie, ktoré môžu padnúť na kocke II. Každé políčko v tabuľke 
označuje jeden možný výsledok hry. Sivou farbou sú vyznačené 
tie situácie, v ktorých vyhráva číslo, ktoré padlo na kocke II. 
Celkovo je týchto políčok 21, preto je pravdepodobnosť, že hráč 
s kockou II vyhrá nad hráčom s kockou I 

Analogicky môžeme vyplniť tabuľky aj pre zvyšné dvojice 
kociek. Pre kocky II a III dostaneme takúto tabuľku (kocka II 
je vodorovne a kocka III zvislo, vyšrafované políčko znamená, 
že číslo, ktoré padlo na kocke III, je vyššie ako to, ktoré padlo 
na kocke II):

Keďže vyšrafovaných je 21 políčok z 36, pravdepodobnosť, 
že kocka III vyhrá nad kockou II, je

Nakoniec ešte porovnáme kocky III a I (kocka III je vodorov-
ne a kocka I zvislo, vyšrafované políčka označujú situáciu, keď 
vyhráva kocka I nad kockou III):

Vyšrafovaných políčok je v tomto prípade 25, preto pravdepo-
dobnosť, že kocka I vyhrá nad kockou III, je 

Vcelku sme dostali, že kocka II je lepšia ako kocka I, kocka III 
je zase lepšia ako kocka II a kocka I je lepšia ako kocka III. Hráč 
A si podľa toho, ktorú kocku si vyberie hráč B, môže vždy zvoliť 
kocku, ktorá je lepšia. Celkovo vie hráč A dosiahnuť pravdepo-
dobnosť výhry rovnajúcu sa 21/36 (ak bude hráč B uvažovať 
rozumne, určite si nezvolí kocku III).
Komentár: Táto úloha bola tiež náročná, ale predsa len sa našiel 
jeden riešiteľ, ktorý ju správne vyriešil. Veľmi častou chybou 
bolo, že ste sa pokúšali vysvetliť si zadanie inak, resp. pretvoriť 
si ho na svoj obraz. V zadaní nie je napísané, že si hráč B jednu 
z kociek vyberie náhodne. Hráč B vidí, čo na kockách je, a podľa 
toho sa rozhoduje.
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