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Kód trezoru 1 je liché číslo. 

Kód trezoru 1 není prvočíslo. 

Každá číslice kódu trezoru 1 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 1 je 12. 

Druhá cifra kódu trezoru 1 je sudá, ostatní jsou liché. 

Jeden z dělitelů kódu trezoru 1 je 109. 

Poslední číslice kódu trezoru 1 je největší, prostřední je nejmenší. 

Druhá cifra kódu trezoru 1 je nejmenší prvočíslo. 

První cifra kódu trezoru 1 je o 1 větší než cifra druhá. 

Součin všech cifer kódu trezoru 1 je 42. 
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Kód trezoru 2 je liché číslo. 

Kód trezoru 2 je prvočíslo. 

Poslední číslice kódu trezoru 2 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 2 je 25. 

První cifra kódu trezoru 2 je rovna cifře druhé. 

Třetí cifra kódu trezoru 2 je o 2 menší než druhá cifra. 

První cifra je druhou mocninou nejmenšího lichého prvočísla. 

Hodnota kódu trezoru 2 je vyšší než 400. 

Součin druhé a třetí cifry kódu trezoru 2 je větší než 45. 

Každá cifra kódu trezoru 2 má hodnotu minimálně 4. 
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Kód trezoru 3 je sudé číslo. 

Kód trezoru 3 není prvočíslo. 

Třetí číslice kódu trezoru 3 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 3 je 9. 

Součin všech cifer kódu trezoru 3 je menší než 20. 

Prostřední číslice kódu trezoru 3 je nejmenší. 

Poslední cifra kódu trezoru 3 je o 2 větší než cifra druhá. 

Kód trezoru 3 je dělitelný číslem 78. 

Součin první a druhé cifry kódu trezoru 3 není větší než 8. 

Součin první a poslední cifry kódu trezoru 3 je větší než 5. 
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Kód trezoru 4 je sudé číslo. 

Kód trezoru 4 není prvočíslo. 

První číslice kódu trezoru 4 není prvočíslo ani číslo složené. 

Ciferný součet kódu trezoru 4 je 14. 

Rozdíl poslední a první cifry kódu trezoru 4 je větší než 5. 

Druhá číslice kódu trezoru 4 je prvočíslo. 

Součin všech číslic kódu trezoru 4 je 40. 

První dvě číslice kódu trezoru 4 jsou liché. 

Hodnota kódu trezoru 4 je dělitelná číslem 79. 

Kód trezoru 4 obsahuje jen jednu sudou číslici. 
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Kód trezoru 5 je liché číslo. 

Kód trezoru 5 není prvočíslo. 

Ani jedna číslice kódu trezoru 5 není prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 5 je 23. 

Hodnota kódu trezoru 5 je dělitelná 53. 

Prostřední cifra je větší než 5. 

Cifry v kódu trezoru 5 jdou od nejmenší po největší. 

Rozdíl hodnoty kódu trezoru 5 a hodnoty kódu 

napsaného pozpátku je 297. 

Poslední cifra kódu trezoru 5 je větší než 6. 

Třetí odmocnina z hodnoty prostřední cifry jsou 2. 
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Kód trezoru 6 je liché číslo. 

Kód trezoru 6 není prvočíslo. 

První číslice kódu trezoru není prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 6 je 6. 

Jedna z cifer kódu trezoru 6 není přirozené číslo. 

Součin všech cifer kódu trezoru 6 je menší než 15. 

Hodnota kódu trezoru 6 je menší než 600. 

Hodnota kódu trezoru 6 je dělitelná číslem 15. 

První cifra kódu trezoru 6 je lichá. 

Druhá mocnina druhé cifry kódu trezoru 6 je menší než 7. 
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Kód trezoru 7 je sudé číslo. 

Kód trezoru 7 není prvočíslo. 

První číslice kódu trezoru 7 není prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 7 je 18. 

Rozdíl první a poslední cifry kódu trezoru 7 je větší než 4. 

Třetí číslice kódu trezoru 7 je prvočíslo. 

Součin číslic kódu trezoru 7 je větší než 100. 

Všechny číslice kódu trezoru 7 jsou sudé. 

Rozdíl první a druhé číslice kódu trezoru kódu 7 je nejvýše 2. 

Hodnota kódu trezoru 7 je větší než 250. 
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Kód trezoru 8 je sudé číslo. 

Kód trezoru 8 není prvočíslo. 

První číslice kódu trezoru 8 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 8 je 7. 

Hodnota kódu trezoru 8 je dělitelná číslem 58. 

Kód trezoru 8 je palindrom - lze číst i zprava doleva. 

Všechny cifry kódu trezoru 8 jsou prvočíselné. 

Rozdíl druhé a třetí číslice kódu trezoru 8 je menší než 5. 

Nejvyšší číslice kódu trezoru 8 je prostřední. 

Jedna číslice kódu trezoru 8 je lichá. 
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Kód trezoru 9 je liché číslo. 

Kód trezoru 9 není prvočíslo. 

Druhá číslice kódu trezoru 9 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 9 je 9. 

Hodnota kódu trezoru 9 je dělitelná číslem 15. 

První číslice kódu trezoru 9 je menší než druhá i třetí. 

Hodnota kódu trezoru 9 je menší nebo rovna 500. 

První číslice kódu trezoru 9 není prvočíslo, ani číslo složené. 

Poslední číslice kódu trezoru 9 je menší nebo rovna 5. 

Třetí číslice kódu trezoru 9 je prvočíslo. 
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Kód trezoru 10 je liché číslo. 

Kód trezoru 10 není prvočíslo. 

Druhá číslice kódu trezoru 10 je prvočíslo. 

Ciferný součet kódu trezoru 10 je 13. 

Poslední číslice kódu trezoru 10 je větší nebo rovna 4. 

Hodnota kódu trezoru 10 je čtvrtou mocninou nejmenovaného prvočísla. 

 

Prostřední číslice kódu trezoru 10 je menší než první. 

Pokud seřadíme číslice kódu trezoru 10 vzestupně, dostaneme osmou mocninu nejmenšího prvočísla. 

 

Rozdíl první a poslední cifry je menší než 4. 

Ani jedna z číslic kódu trezoru 10 není menší než 2. 

 


