
Výfučí bingo
Milí řešitelé,

i v letošním roce si pro vás Výfuček připravil bonusovou hru: tzv. Výfučí bingo. Byl by rád, aby na 
odměny dosáhlo co nejvíce z vás, proto stačí se jen zapojit a trochu zamyslet, což pro vás jistě nebude 
problém. Pokud už jste bingo řešili loni, nemůžete již danou cenu získat znovu, ale abyste se nenudili, 
přibyly zde pro vás dvě nové tabulky.

Je jen na vás, kolik odměn získáte. Pozorně si přečtěte tabulky, vyberte si svou odměnu a pak hurá do 
plnění úkolů. Stačí, abyste ve vybrané tabulce splnili 3 úkoly, v každém řádku a v každém sloupci alespoň 
jeden. Splněné úkoly vyškrtnete a vybranou tabulku zašlete k nám (poštou či e-mailem), my vše 
zkontrolujeme a vaše odměna dorazí co nejdříve.

Pravidla:
1. Každou cenu lze získat pouze jednou.
2. U kreativních úkolů zašlete své výtvory (stačí fotografie) až s vyškrtanou tabulkou.
3. Tvé kreativní výtvory mohou být zveřejněny na našich stránkách, případně na našem Facebooku či 

Instagramu.

-------------------------------------------------------------------------
Výfučí propiska

1 2 3

1 Získej minimálně 5 bodů
v libovolné sérii

Získej minimálně 10 bodů
v libovolné sérii

Získej minimálně 15 bodů
v libovolné sérii

2 Odešli alespoň jednu sérii1 Odešli alespoň dvě série Odešli alespoň tři série

3 Nakresli Výfučka Vyrob Výfučka Pošli nám pohled

-------------------------------------------------------------------------

Výfučí samolepka

1 2 3

1 Odešli alespoň jednu
experimentální úlohu2

Odešli alespoň dvě
experimentální úlohy

Odešli alespoň tři
experimentální úlohy

2 Odešli alespoň dvě úlohy
v jedné sérii3

Odešli alespoň tři úlohy
v jedné sérii

Odešli alespoň čtyři úlohy
v jedné sérii

3 Vymysli jednu úlohu pro
ostatní řešitele

Vymysli dvě úlohy pro ostatní
řešitele

Vymysli tři úlohy pro ostatní
řešitele

1 Odeslat sérii znamená získat alespoň z jedné úlohy dané série jeden bod.
2 Odeslat experimentální úlohu znamená získat za ni alespoň jeden bod.
3 Odeslat úlohu znamená získat za ni alespoň jeden bod.



Soška Výfučka
1 2 3

1 Získej v sérii alespoň ¼ bodů Získej v sérii alespoň ½ bodů Získej v sérii alespoň ¾ bodů

2 Získej za experiment alespoň
½ bodů

Získej za experiment alespoň
⅔ bodů

Získej za experiment plný
počet bodů

3 Napiš nám dopis 50 slov Napiš nám dopis 100 slov Napiš nám dopis 150 slov

-------------------------------------------------------------------------

Tensegrita (stojánek na tužky)
1 2 3

1 Odešli alespoň 2 úlohy v po
sobě jdoucích sériích4

Odešli alespoň 3 úlohy v po
sobě jdoucích sériích

Odešli alespoň 4 úlohy v po
sobě jdoucích sériích

2 Získej za čtení alespoň ½ bodů Získej za čtení alespoň ⅔  bodů Získej za čtení plný počet bodů

3 Vezmi Výfučka na 1 výlet a
pošli fotku

Vezmi Výfučka na 2 výlety a
pošli fotky

Vezmi Výfučka na 3 výlety a
pošli fotky

-------------------------------------------------------------------------

Výfučí blok

1 2 3

1 Odešli alespoň jedno
Výfučtení5 Odešli alespoň dvě Výfučtení Odešli alespoň tři Výfučtení

2 Získej za jednu úlohu v jedné
libovolné sérii plný počet bodů

Získej za dvě úlohy v jedné
libovolné sérii plný počet bodů

Získej za tři úlohy v jedné
libovolné sérii plný počet bodů

3 Napiš báseň o Výfučkovi
o alespoň čtyřech verších

Napiš báseň o Výfučkovi
o alespoň osmi verších

Napiš báseň o Výfučkovi
o alespoň šestnácti verších

4 Tedy v dvě úlohy v jedné sérii a dvě úlohy v následující
5 Odeslat Výfučtení znamená získat za něj alespoň jeden bod.



Výfučí vykrajovátko

1 2 3 4

1 Zúčastni se jarního
setkání

Zúčastni se
podzimního setkání

Zúčastni se tábora
Zúčastni se dvou
uvedených akcí

2 Sežeň alespoň jednoho
řešitele6

Sežeň alespoň dva
řešitele

Sežeň alespoň tři
řešitele

Sežeň alespoň čtyři
řešitele

3 Nakresli Výfučka
k jedné úloze

Nakresli Výfučka ke
dvěma úlohám 

Nakresli Výfučka ke
třem úlohám

Nakresli Výfučka ke
čtyřem úlohám

4 Navrhni jakýkoli
propagační předmět

Navrhni propagační
tričko

Navrhni propagační
nálepku

Navrhni propagační
mikinu

-------------------------------------------------------------------------

Výfučí tričko7

1 2 3 4

1 Získej za rok v součtu
alespoň 100 bodů

Získej za rok v součtu
alespoň 140 bodů

Získej za rok v součtu
alespoň 180 bodů

Získej za rok v součtu
alespoň 210 bodů

2 Odešli všechny úlohy
v jedné sérii8

Odešli všechny úlohy
ve dvou sériích

Odešli všechny úlohy
ve třech sériích

Odešli všechny úlohy
ve čtyřech sériích

3 Rozpracuj jedno téma
Výfučtení9

Rozpracuj dvě témata
Výfučtení

Rozpracuj jedno téma
experimentální úlohy10

Rozpracuj dvě témata
experimentální úlohy

4 Navrhni originální
propagační předmět

Navrhni propagační
tričko

Navrhni propagační
nálepku

Navrhni propagační
mikinu

6 Sehnat řešitele znamená, že tě dotyčný uvede jako osobu, která ho naverbovala a získá alespoň jeden bod.
7 Spolu s tabulkou zašli i velikost trička!
8 Odeslat úlohu znamená získat za ni alespoň jeden bod.
9 Rozpracovat u Výfučtení znamená pokusit se na zajímavé (klidně nové) téma obdobný text samostatně napsat.
10 U experimentální úlohy to znamená experiment vymyslet a přesně popsat jeho provedení a postup zpracování.



Výfučí plecháček + tužka + placka

1 2 3 4

1
Vyřeš 4 úlohy na plný

počet bodů v jedné
sérii

Vyřeš 4 úlohy na plný
počet bodů ve dvou

sériích

Vyřeš 4 úlohy na plný
počet bodů ve třech

sériích

Vyřeš 4 úlohy na plný
počet bodů ve čtyřech

sériích

2
Vyřeš jednu

experimentálku
v TeXu11

Vyřeš dvě úlohy
v TeXu (z toho jednu

experimentálku)

Vyřeš tři úlohy v TeXu
(z toho jednu

experimentálku)

Vyřeš čtyři úlohy
v TeXu (z toho jednu

experimentálku)

3
Vyřeš nějaké úlohy

z jedné série
FYKOSu12

Vyřeš nějaké úlohy ze
dvou sérií FYKOSu

Vyřeš nějaké úlohy ze
třech sérií FYKOSu

Vyřeš nějaké úlohy ze
čtyř sérií FYKOSu

4 Napiš horor
o Výfučkovi

Napiš komedii
o Výfučkovi

Napiš tragédii
o Výfučkovi

Napiš pohádku
o Výfučkovi

11 Vyřešit úlohu znamená získat za ni alespoň jeden bod.
12 Vyřešit úlohu znamená získat za ni alespoň jeden bod v rámci FYKOSu, tj. je třeba se do FYKOSu zaregistrovat a nechat si 
ji opravit tam.


