
Zadání: týmy o 3-5 členech musí během cca dvou hodin vyrobit tři fotky, pak se sečtou body.

Kategorie 1 - prostá kritéria
● Člen týmu na stromě 2b
● Titanic póza 1b
● Člen týmu na ramenou jiného 3b
● Člen týmu s hlavou pod vodou 3b
● Člen týmu s černými brýlemi 1b
● Člen týmu zdravící se loktem s jiným 

členem týmu 1b
● Člen týmu zdravící se loktem s 

domorodcem 2b
● Člen týmu na fotce myjící/desinfikující 

si ruce 1b
● Člen týmu učící někoho jiného, jak si 

správně umýt ruce 2b
● Člen týmu s alespoň 7 vrstvami 

oblečení 2b
● Člen týmu s botami na všech 

končetinách 1b
● Člen týmu stojící na rukou 3b
● Dostatečně velký matematický výraz 1-

5 b
● Člen týmu s mrkví v puse 3b
● Hudební nástroj 2b
● Morfující (ne)člen(ové) týmu n b za 

každého n-tého dalšího
● n>1 NEčlenů týmu, kteří mají společné

alespoň jedno písmeno v křestním 
jméně n^2 b

● n>1 NEčlenů týmu se vzájemně 
různými znameními zvěrokruhu  n b

● Fotograf (ne něco typu prst zakrývající 
objektiv) 2b

● Fotka na fotce 3b
● Člen týmu s knírem 2b
● Vesta 1b
● Simulace sněžení 2b
● Člen týmu uklízí simulaci sněhu (lze 

pouze v případě že na jiné fotce je 
simulace sněhu) 4b

● Leták s kapry 3b
● Logo McDonald, KFC nebo jiného 

fastfoodu 3b

● Dobře schovaný člen 1-5 b
● Všichni na fotce mají alespoň 2m 

rozestupy mezi sebou 2b
● Všichni na fotce mají roušku 3b
● Matematické “tetování” na trupu těla 

3b
● Člen studující jednu z odborných 

matematických knih 2b
● Člen týmu tvářící se naprosto otráveně

2b
● Člen týmu tvářící se naprosto nadšeně

3b
● Člen týmu trvářící se vážně 1b
● Plačící člen týmu 3b   
● Člen týmu tvářící se jako by na fotku 

nepatřil 3b
● Předmět, který by člověk na fotce 

opravdu nečekal 1-5 b
● Domeček z karet - za každé patro 2b
● Živé zvíře (vyvinutější než sumka) 3b
● Člen týmu za oknem 1b
● Nečlen týmu za oknem 3b
● Barevně sladěné oblečení členů týmu 

3b za všechny
● Deštník 1b
● kus nábytku nebo něčeho, na čem by 

se dalo plavit 2b 
● Jasně patrný stín libovolné postavy 3b
● člen zírající do nebe 2b
● Plamen (NESMÍ BÝT UVNITŘ) 5b
● Člen držící odpadkový koš 3b
● Člen s korunou na hlavě 2b
● Člen týmu znázorňující matematickou 

funkci 3b
● Nečlen týmu, který nic nedělá 

(nesplňuje žádné z kritérií 1, kromě 
tohoto) 4b

● Kus něčeho zmrzlého 3b
● Symbol recyklace na nějakém výrobku 

2b



Kategorie 2 - vhodné kombinace
TO JE TITANIC! - póza Titanic, člen týmu s hlavou pod vodou, plačící člen týmu, vesta, kus nábytku nebo 
něčeho, na čem by se dalo plavit, kus něčeho zmrzlého 35b

4 ŽIVLY! - člen na stromě, člen týmu s hlavou pod vodou, člen zírající do nebe, plamen 27b

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ! - úklid simulace sněhu, leták s kapry, logo McDonalds, KFC nebo jiného 
fastfoodu, člen drží odpadkový koš, dobře schovaný člen 29b

MATEMATICKÁ HOREČKA! - 1 z členů - matematické “tetování” na trupu těla, studující jednu z odborných 
matematických knih, tvářící se naprosto nadšeně,  dostatečně velký matematický výraz někde na fotce, člen 
týmu znázorňující matematickou funkci 32b

EMOCE! - člen týmu tvářící se naprosto otráveně, člen týmu tvářící se naprosto nadšeně, plačící člen týmu, 
člen týmu tvářící se jako by na fotku nepatřil, člen týmu tvářící se vážně  40b
 
ECOMANIE! - člen týmu s mrkví v puse, člen týmu na stromě, symbol recyklace na nějakém výrobku, alespoň 
3 členové  týmu tvářící se vážně, zvíře 35b

COVID! - člen týmu zdravící se loktem s jiným členem týmu/ domorodcem, člen týmu na fotce 
myjící/desinfikující si ruce, člen týmu učící někoho jiného, jak si správně umýt ruce, všichni na fotce mají 
alespoň 2m rozestupy mezi sebou, všichni na fotce mají roušku  45b

FASHION! - člen týmu s černými brýlemi, člen týmu s alespoň 7 vrstvami oblečení, člen týmu s botami na 
všech končetinách, člen týmu s knírem, vesta, barevně sladěné oblečení členů týmu, deštník, fotka na fotce, 
fotograf  43b

NEČLENOVÉ! - n>1 nečlenů týmu, kteří mají společné alespoň jedno písmeno v křestním jméně, n>1 nečlenů 
týmu se vzájemně různými znameními zvěrokruhu, nečlen týmu za oknem, nečlen týmu, který nic nedělá 42b

FROZEN! - hudební nástroj, simulace sněžení, kus něčeho zmrzlého, domeček z karet, člen s korunou na 
hlavě, jasně patrný stín libovolné postavy 38b

MORFIN’ TIME! - alespoň deset morfujících (ne)členů trojnásobný počet bodů za morfující lidi

____________________________________________________________________________________
Kategorie 3 -  kombinace kombinací!
!C O M B O ! - splněny 3 vhodné kombinace v 1 fotce! 300 b

!! 3 x C  O  M  B O !! -  dosažení C O M B O na všech třech fotkách!! 1000 b

!!! U L T R A C O M B O !!! - NA KAŽDÉ FOTCE  DISJUNKTNÍ 

C O M B O !!! - všechny body x3


