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O soutěži MaSo

� Co je to MaSo?

◦ dvakrát za rok

◦ ne jako ve škole, soutěž družstev

� spolupráce, komunikace

� Osmé MaSo, 49 družstev z 28 škol

� Organizace

◦ studenti Matfyzu a FSV

� maso.tym.cz



Příklady

� Dostanete 7 příkladů

◦ ty můžete řešit v libovolném pořadí

� Když máte výsledek příkladu

◦ vezměte příklad s výsledkem
(napsaným na zadání) a hrací listy

◦ jděte za opravovatelem

◦ číslo opravovatele závisí na čísle příkladu



Správný výsledek

� Opravovatel

◦ razítko do hracího listu

◦ řádek znamená tah ve hře

• Jděte za měničem
• dejte mu vypočítaný příklad• dejte mu vypočítaný příklad
• dostanete další na počítání
• měnič závisí na čísle družstva



Nesprávný výsledek

� Nic se neděje, můžete počítat dál

� Příklad je moc těžký

◦ můžete ho u měniče vyměnit za další

◦ měnič zaznačí výměnu do hracího listu

◦ max. 4 výměny za hru◦ max. 4 výměny za hru



Hra

� Snaho o vybudování města

� Cíl – postavit co nejvíce budov a získat za ně 
body



Lidi

� V městě 10 lidí (max. 20)

◦ přilákat člověka do města za 216 jídla

◦ musíte je po kole nakrmit  (12 jídla za každého) 
jinak odejdou

� Rozdělují se na jednotlivé práce – těžba dřeva, 
pěstovaní jídla a stavba budov



Zisk surovin

� za každého člověka na těžbě 12+3 kusů 
dřeva 

� to lze zlepšit tesařstvím (+3) a pilou (+12)

� za každého co pěstuje potraviny 
dostanete 12+4 kusů jídladostanete 12+4 kusů jídla

� to lze zlepšit farmou (+4) a mlýnem (+12)

� Pilu můžete postavit vždy po 4 tesařství a mlýn 
vždy po 3 farmách



Stavba budov

• Za kolo můžete postavit max. 3 budovy
• Budova se postaví, pokud je na ní poslán dostatek 

lidí a pokud je na ní dostatek surovin
• Chrám je výjimečná budova, staví se ve 2 po sobě 

jdoucích tazích a to vždy 20 lidmi, jinak není 
postaven (tedy body se za něj počítají až když jsou postaven (tedy body se za něj počítají až když jsou 
obě části postavené) 

název

počet bodů
dřevo lidi

povinné věci



Kreslič

� Kdykoliv během hry

◦ hrací list a hrací plánek

◦ za dva vyřešené příklady máte jeden tah

� Kreslič zakreslí tah

◦ postaví budovy, spočte získané ◦ postaví budovy, spočte získané 
suroviny a nakrmí lidi (v tomto pořadí)

◦ a zapíše vše do plánu tahů a odškrtne 
odehráno



Kreslič

� Během jedné návštěvy max. 3 tahy

◦ poté na konec fronty

� Na konci hry

◦ kresliči nakreslí 3 tahy těm, co stojí ve frontě

� Doporučení

◦ táhněte průběžně



Bodování

� Součet bodů za postavené budovy

20+25+35+25+20+20+20+50+35+150= 400 bodů
+ body za farmy, mlýny, tesařství a pily



Hodně štěstíHodně štěstíHodně štěstíHodně štěstí

Bude to MaSo!Bude to MaSo!


