
back

Stránka 1

PŘÍRUČKA VYNÁLEZCE

Hodnota 10
Ovladač počasí dálkové ovládání anténa
Hlídací pes 2.0 alternátor magnet řetěz drát
Multikakaový vypařovač robotické rameno pružina lepicí páska
Ochrana proti krádežím dynamo hřebíky trubka baterie
Planetový vysavač motor dřevo provázek matky
Moderní beranidlo dřevo alternátor dioda
Mimoňský turbotranslátor baterie provázek řetěz čip
Ovocný zeleninátor lepicí páska hřebíky dynamo šroubky

Hodnota 12
Banánový urychlovač motor kolo matky šroubky provázek
Veverčí plamenomet jaderný reaktor anténa hřebíky řetěz
cukrový přeměňovač kolo motor pružina trubka drát
33D tiskárna dioda obrazovka trubka magnet lepicí páska
Stroj času alternátor kolo dřevo řetěz provázek
Kamerový systém 1NS3C7 laserový zaměřovač obrazovka baterie pružina

Hodnota 15
Plně automatická vrtačka robotické rameno dynamo dioda magnet čip
Teleport dálkové ovládání laserový zaměčip drát pružina
Mezigalaktické taxi jaderný reaktor obrazovka anténa šroubky, matky, magnet

Součástky dostaneš za vyřešené úlohy ve čtyřech různých obchodech:

Železářství mimoně Aldy
Za 3 správné úlohy dálkové ovládání
Za 2 správné úlohy anténa, alternátor
Za 1 správnou úlohu magnet, řetěz, drát

Zlodušské vybavení „U Chmatáka“
Za 3 správné úlohy robotické rameno
Za 2 správné úlohy dynamo, motor
Za 1 správnou úlohu pružina, lepicí páska, hřebíky

Kutilské potřeby „Tim‘s“
Za 3 správné úlohy jaderný reaktor
Za 2 správné úlohy dioda, čip
Za 1 správnou úlohu trubka, baterie, dřevo

Večerka „V trezoru“
Za 3 správné úlohy laserový zaměřovač
Za 2 správné úlohy kolo, obrazovka
Za 1 správnou úlohu provázek, matky, šroubky

Zde je nabídka všech možných vynálezů, které můžete v naší soutěži sestavit. Vynálezy jsou rozděleny 
do tří skupin podle jejich hodnoty: 10 bodů, 12 bodů a 15 bodů
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Název týmu:

Škola:

Řešené série úloh:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36

Sestavené vynálezy:
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