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Úvod 

 
Důležitost logického myšlení si uvědomuje snad každý z nás, v běžném životě jej využíváme 

při rozhodování, posuzování informací či hledání cest k řešení problémů. Na základních 

školách jej žáci mohou rozvíjejí ve více předmětech, nejčastěji je však spojováno 

s matematikou. Přirozeně ale cítíme, že mnohé příklady spíše ověřují naučený algoritmus 

a nevyžadují hlubší porozumění. Pro pedagoga tak může být obtížné stanovit, které úlohy 

rozvíjejí logické myšlení a které nikoli, případně v jakých okruzích může tyto úlohy hledat.  

 Proto vznikla tato diplomová práce, jež si klade za cíl prozkoumat možnosti nabízené 

českým žákům pro rozvoj logického myšlení, utvořit si vhled o úrovni logického myšlení 

žáků a určit, jak a v jakých oblastech se dá v matematice rozvíjet. 

 Práce byla rozdělena do čtyř kapitol. První z nich, pojmenovaná „Logické myšlení“, 

se zabývá teoretickým rámcem logického myšlení a poskytuje krátký pohled do oblasti 

matematické logiky, její historie a základních myšlenek.  

 V další kapitole „Kurikulární dokumenty, matematické soutěže v ČR a mezinárodní 

srovnání“ je logické myšlení ukotveno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělání a jsou v ní uvedeny logické soutěže a aktivity dostupné pro žáky na 2. stupni ZŠ. 

Kapitola se rovněž zabývá mezinárodními testy PISA a TIMSS, zejména pak žákovským 

výsledkům v daných sekcích, které srovnává s dalšími zeměmi.  

 Ve třetí kapitole s názvem „Kategorizace logického myšlení“ je provedeno členění 

na základě rozboru úloh matematických soutěží z předchozí kapitoly. V této kategorizaci je 

mimo jiné nastíněno, jakých znalostí a dovedností využívá jedinec při řešení u jednotlivých 

typů úloh.  

 Závěrečná kapitola poskytuje na základě krátkého výzkumu přehled o úrovni 

logického myšlení žáků 8. a 9. ročníků ZŠ a pomocí rozboru žákovských řešení navrhuje 

metody, díky nímž je možné logické myšlení u žáků v matematice rozvíjet.  
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1. LOGICKÉ MYŠLENÍ 

Pojem myšlení obecně z pohledu psychologie definuje Hartl a Hartlová (2000) jako:  

 

proces vědomého odrazu skutečnosti v takových jejich objektivních vlastnostech, souvislostech a vztazích, do 

kterých se zahrnují i objekty nedostupné bezprostředním smyslovým vnímáním; je to poznávací proces 

probíhající mezi člověkem a okolím; proces analýzy, syntézy a odvozených myšlenkových operací; je sociálně 

podmíněn a nerozlučně svázán řečí (s. 332), 

 

operacionálně jej Vágnerová (2003, str. 146) a Nakonečný (1995, str. 116) charakterizují 

jako „proces chápání a řešení problémů“. Problémy jedinec řeší pomocí myšlenkových 

operací, což jsou „účelné mentální manipulace s psychickými obsahy“. Myšlení 

i myšlenkové operace lze dále různě třídit podle toho, jak na ně nahlížíme (např. na 

konvergentní a divergentní myšlení; konkrétní, názorné, abstraktní myšlení atd.). 

 Logické myšlení není v psychologii přesně vymezeno, je pouze bráno jako součást 

vývoje myšlení, jak je uvedeno například v teorii Jeana Piageta (viz Tabulka 1).  

Tabulka 1: Teorie Jana Piageta čerpáno z (Piaget, 1970) 

Název období Věk Charakteristika období 

Senzomotorické 0 až 2 roky Motorická aktivita, vnímání a experimentování.  
Dítě odlišuje sebe sama od ostatních objektů. Buduje se u 
něj pojem stálosti objektu. 

Předoperační 2 až 7-8 let Řeč, tvoření představ a jednodušší myšlení. Myšlení je 
egocentrické – ze svého hlediska. 
Dítě dokáže třídit objekty, ale převážně podle jedné 
charakteristiky. Dítě chápe některé vztahy a problémy, ale 
řeší je v závislosti na tom, co právě vnímá. Chápe stálost 
počtu objektů (6 let). 

Konkrétních operací 7-8 let až 

11-12 let 

Logické myšlení a operování s abstraktními pojmy. Dítě 
je schopno pochopit identitu. Chápe stálost hmotnosti 
objektů (9 let). Dokáže třídit objekty podle několika 
charakteristik. Experimentuje s objekty, ale 
nesystematicky. 

Formálních operací Od 11-12 

let 

Abstraktní, formálně logické operace. Dítě už se nemusí 
opírat o smyslovou skutečnost, je schopno usuzovat 
"jestliže, pak". Při experimentování systematicky 
obměňuje proměnné, hledá pravidla. Dokáže se 
vyrovnávat se situacemi, s nimiž se dosud nesetkalo. 
Operace se spojují ve složitější struktury a dítě s nimi 
dokáže pracovat oběma směry (přímo i vratně). 
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 U dětí se rozvine nejprve prelogické myšlení (ve předškolním věku). Logické myšlení 

děti získávají kolem 7–8 roku, plně by však mělo být vyvinuta přibližně od 11 let. Uvedené 

roky jsou však pouze orientační, mnohdy dítě postoupí do další fáze mnohem později.  

Logické myšlení se však vyvíjí nejen v závislosti na věku. S rozvojem nových 

vyšetřovacích metod koncem 20. století bylo také prokázáno, že „již při narození je náš 

mozek strukturován a ‚naprogramován’“ (Polák, 2019). Základy pro logické myšlení tak 

mají v sobě všichni jednici, ale je tím lepší, čím více je v dané oblasti mozku nervových 

buněk a spojů. Z toho plyne, že jej můžeme vhodnými aktivitami rozvíjet a zdokonalovat. 

Jelikož logické myšlení není dále definováno, bude v této práci pojato jako hledání a 

nalézání správných cest při řešení problémů. V rámci matematiky sleduje, jak se žáci 

dokážou v situacích zorientovat, propojit ji s pojmy, urovnat si vztahy mezi pojmy a nalézt 

cestu ke správnému řešení, jak naznačuje Kapitola 3. 

1.1 Vhled do historie 

O logické myšlení se začali lidé zajímat již v 5. století př. n. l., kdy vznikly dvě skupiny 

filozofů. První z nich, eleaté, tvrdili, že naše smysly a zdravý rozum jsou v rozporu. 

Známým příkladem je paradox s Achillem a želvou1. Druhou skupinu tvořili sofisté, jež 

obrátili svůj zájem na člověka, zejména na učení moudrosti a řečnictví, a postavili zdravý 

rozum do rozporu se sebou samými. Vytvořili tzv. sofismy – výroky, které se zdají být 

správnými úsudky, ale používají chybnou argumentaci a nepřesné výrazové prostředky. 

Mezi některé z nich patří např.: „Myš je slabika. Myš snědla sýr. Tedy slabika snědla sýr.“ 

nebo „Nejsme ani v Korintu, ani ve Spartě. Jsme tedy někde jinde. Ale když jsem jinde, 

nemůžeme být tady.“ (Hejný & kol., Teória vyučovania matematiky 2, 1990).  

Logika jako věda pak vznikla pod patronátem Aristotela ze Stageiry (384–322 př. n. l.), 

který ji poeticky nazývá „hledáním pravdy“ a chápe ji jako „metodu správného vedení 

rozumu“ (Hejný & kol., Teória vyučovania matematiky 2, 1990, str. 46). Aristotelova logika, 

někdy taktéž nazývána logikou klasickou, se opírá o sylogismus (tvrzení, které ze dvou 

známých pravdivých výroků dokáže odvodit pravdu novou) a další jeho myšlenky, např. 

„když se připustí jeden nesmysl, ostatní z něho vyplývají“ (Aristoteles, 1972). Tato věda se 

v průběhu let v rukou dalších významných myslitelů dotvářela, zejména byla obohacena 

o příslušnou symboliku a další zákony. Této moderní logice se často říká logika 

 
1 Zenon z Eleje tvrdí, že Achilles nikdy nedohoní želvu, protože když Achilles doběhne tam, kde teď stojí 
želva, tak ta popojde zase o kousek dopředu, když doběhne tenhle kousek, želva je zase o něco před ním.  
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matematická, (viz Polák, 2004), protože ve své formě i metodách byla silně ovlivněna právě 

matematikou.  

1.2 Matematická logika  

Logické myšlení bývá často ztotožňováno s matematickou logikou, proto bych ráda krátce 

uvedla její hlavní myšlenky. Matematická logika zkoumá naše usuzování použitím metod 

běžných v matematice. Jejími hlavními rysy je idealizace a formalizace, tzn. že pro logiku 

není důležitý obsah, ale forma usuzování, která je vyjádřena symboly2. Není tak svázaná 

s žádnými psychologickými aspekty. Logika zkoumá pojmy jako je pravdivost, 

dokazatelnost, vyvratitelnost a zabývá se jejich vzájemnými vztahy. Běžně se logika dělí na 

výrokový a predikátový počet (nebo též výrokovou a predikátovou logiku). Výrokovou 

logiku založili stoikové a jejím základním pojmem je výrok. Tato logika zkoumá způsoby 

(logické spojky), díky nimž se z jednodušších výroků tvoří výroky složitější, přičemž 

popisuje vlastnosti a vztahy takto vzniklých výroků. Predikátovým počtem se zabýval 

Aristoteles a jeho následovníci. Ti zkoumali predikáty, proměnné a logické funkce, z nichž 

tvořili výpovědi, kterým přiřazovali pravdivostní hodnotu (výrok). Nejedná se přitom o dvě 

různé logiky. Kdybychom je přirovnali k větnému rozboru, tak výrokovou logiku zajímají 

pouze vztahy mezi větami, predikátovou i jednotlivá slova. Predikátová logika je tak 

považována za rozšíření logiky výrokové. Vyučovat by se tedy mohla rovnou predikátová 

logika, ale jelikož jsou v ní mnohé metody složitější, začíná se nejdříve s výrokovou logikou.  

Logika matematická je někdy označována za logiku klasickou, tzn. že každé tvrzení 

může nabývat dvou pravdivostních hodnot (pravda a nepravda). Naproti tomu logika 

nematematická (neklasická) připouští více hodnot, případně využívá jiné spojky nebo mají 

spojky jiný význam. Příkladem je epistemická logika (logika znalostí), která používá 

neklasické spojky „ví se, že …“ nebo „věří se, že …“, nebo fuzzy logika, jejíž tvrzení mohou 

nabývat více pravdivostních hodnot. Například „Petr je vysoký.“ je vágní tvrzení, které není 

úplně pravdivé či úplně nepravdivé, ale jeho pravdivostní hodnota leží mezi 0 a 1 (např. 0,7).  

V logice odedávna dochází k tzv. logickým paradoxům. Nejznámějším z nich je 

paradox lháře vyslovený Ebúlidem z Milétu (4. století př. n. l.): „Když lžu a říkám, že lžu, 

lžu, nebo mluvím pravdu?“ (Kurzová, 2007, str. 330). Dále např. paradox krokodýla: 

„Krokodýl unesl dítě a slibuje matce, že ho vrátí, právě když odpoví popravdě na otázku: 

‚Vrátím dítě?’“ (Sochor, 2001, str. 10). Aby se vyhnulo aplikaci vlastnosti na sebe sama, je 

 
2 Proto logiku někdy nazýváme také logikou symbolickou.  
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potřeba rozlišit ve vyjadřování dvě hladiny – hladinu „vyšší“, na níž se tvoří výrokový 

a predikátový počet, a hladinu „nižší“, tedy hladinu výrokového a predikátového počtu. 

„Vyšší“ hladina je tak označení pro námi běžně používaný jazyk, „nižší“ hladina má přesně 

definovány „pojmy jazyka, formule, důkazu a dokazatelnosti (syntax) a pojmy modelu, 

splnitelnosti a pravdy (sémantika)“ (Sochor, 2001). 

  

 Tato práce se však nezabývá pouze matematickou logikou, ale je pojata jako hledání 

a nalézání správných cest při řešení problémů. Sleduje, jak se žáci dokážou v situacích 

zorientovat, propojit ji s pojmy, urovnat si vztahy mezi pojmy a nalézt cestu ke správnému 

řešení, jak naznačuje třetí kapitola. 
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2. KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY, MATEMATICKÉ 

SOUTĚŽE V ČR A MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ 

Důležitost logického myšlení pro žáky na druhém stupni ZŠ je v českém školství ukotvena 

v Rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pod sekcí Nestandardní aplikační úlohy 

a problémy. Tato sekce by se měla „prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého 

základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, 

pochopit a analyzovat problémy, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit 

optimalizační úlohy.“ (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, březen 2017). 

Úlohy by měly odpovídat žákovým schopnostem a dovednostem a jejich řešení „posiluje 

vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i žáky, kteří jsou 

v matematice méně úspěšní.“ (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

březen 2017). Setkáme se zde se slovními úlohami, číselnými a obrázkovými řadami, 

magickými čtverci a úlohami na prostorovou představivost. Očekávané a minimální výstupy 

jsou popsány v Obrázek 1. 

 
Obrázek 1: Očekávané a minimální výstupy žáka v matematice v sekci Nestandartní aplikační úlohy a problémy, převzato 

z (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, březen 2017). 

Sekce Nestandartní aplikační úlohy a problémy by mimo jiné měla využívat 

a rozvíjet některé klíčové kompetence, zejména kompetenci k řešení problémů a kompetenci 

komunikativní. Žák je totiž postaven před určitý matematický problém, jež by měl na 

základě vlastního úsudku a vhodného postupu vyřešit. U úloh tohoto typu se ale často stává, 

že existuje více správných řešení nebo cest, jak ke správnému řešení dojít, je tedy potřeba, 

aby žák úlohu nejen správně vyřešil, ale také aby své řešení obhájil.  

Nestandardní aplikační úlohy a problémy mají v matematice nezastupitelné místo, proto 

byly odjakživa součástí RVP. Oproti výstupům z roku 2005 však nabyly větší svobody, 

jejich zadávání může být nezávislé na mezipředmětových vztazích či aktuálně probírané 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
Očekávané výstupy – 2. období 
žák 
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na  
 matematických postupech 
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látce. Touto taktikou se české školství snaží matematiku pro žáky zatraktivnit. Pro slabší 

žáky může být záchranným kruhem pro získání lepších známek a těm nadaným může 

poskytnout potřebné zpestření výuky.  

2.1 Logické soutěže a hry v ČR 

Požadavek RVP uvádět aplikační úlohy mimo právě probírané učební osnovy je dobře 

doplněn či rozvíjen matematickými soutěžemi. Mezi ty nejznámější, které budou v práci dále 

podrobněji zmíněny, jsou: Logická olympiáda, Matematický Klokan, Pythagoriáda, 

Matematická olympiáda a Pangea (viz podkapitoly 2.1.1–2.1.5). Kromě školních aktivit 

mohou žáci rozvíjet logické myšlení i ve svém volném čase, a to třeba zapojením se do 

různých her jako je Abaku liga (2.1.6), Brloh (2.1.7) či Pišqworky (2.1.8), navštěvováním 

Klubů nadaných dětí (2.1.9) nebo časem stráveným na cílených kempech (příměstských či 

pobytových, 2.1.10). 

2.1.1. Logická olympiáda 

Webová stránka: https://www.logickaolympiada.cz/ 

Logická olympiáda, pořádaná organizací Mensa ČR, je netradiční soutěž, která nemá 

mezinárodní přesah. První ročník se konal v roce 2008 a od té doby vzrostla na popularitě, 

posledního ročníku (2019) se zúčastnilo již více než 70 000 žáků. 

Logická olympiáda se skrze neobvyklé úlohy snaží ověřit žákovu schopnost logicky 

a kreativně myslet, soutěž proto dokáže odhalit i skryté talenty. Zúčastnit se ji mohou jak 

jednotlivci, tak celé školy. Je rozdělena do šesti věkových kategorií3, což umožňuje zapojení 

široké škály žáků od mateřských, až po střední školy. Pro vstup do olympiády se stačí žákovi 

zaregistrovat a pak může ověřit své znalosti v několika postupových kolech – základním, 

okresním (určeným pro MŠ), krajským a finále. Základní kolo probíhá online a zabere 

v závislosti na věku žáka 15-35 minut, finále se tradičně koná v Míčovně Pražského hradu. 

Na účastníky kromě dobrého pocitu z vyřešených úloh čekají i hodnotné odměny.  

2.1.2. Matematický klokan 

Webová stránka: https://matematickyklokan.net/ 

 
3 Kategorie MŠ: mateřské školy; kategorie A1: žáci 1 třídy ZŠ; kategorie A2: žáci 2. třídy ZŠ; kategorie A: 
žáci 3.–5. třídy ZŠ; kategorie B: žáci druhého stupně ZŠ (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií); kategorie C: studenti všech druhů SŠ, u víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia, maximální 
věk studenta je omezen na 20 let.  
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Mezinárodní matematická soutěž původem z Austrálie zakládá řešení svých netradičních 

úloh především na logické úvaze. Matematický klokan je dnes pořádán již v 65 zemích světa 

a o jeho organizaci v ČR se stará Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci 

s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Věkový záběr žáků je opět široký – soutěž je rozdělena do 6 kategorií4, jež zahrnují škálu od 

2. třídy ZŠ až po poslední ročník SŠ. Soutěž není postupová, výsledky jsou porovnávány na 

úrovni školy, kraje, republiky či mezinárodně. Nestanovuje se ani pořadí všech soutěžících, 

vyhlašují se pouze nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií, kteří jsou pak odměněni.  

 Časově omezený test obsahuje úlohy, jež jsou rozděleny do tří skupin odpovídajících 

třem úrovním obtížnosti. Správná odpověď v každé z nich je oceněna patřičným počtem 

bodů – 3, 4 nebo 5, za špatnou odpověď se vždy strhává jeden bod. Aby žák nedospěl 

k zápornému skóre, je mu na začátku dáno tolik bodů, kolik je v testu položek.  

2.1.3. Pythagoriáda 

Webová stránka: https://www.talentovani.cz/souteze/pythagoriada 

Pythagoriáda je matematická soutěž určena všem žákům 5.–8. tříd ZŠ a odpovídajícím 

ročníkům víceletých gymnázií. I když je soutěž opřena o znalosti matematiky jednotlivých 

ročníků, jsou v ní zahrnuty zejména úlohy na logické uvažování a prostorovou představivost. 

Počínaje ročníkem 2019/2020 organizaci přebírá ZŠ Brno, Sirotkova 36, pod vedením  

Mgr. Marcely Cvrkalové.  

 Test obsahuje celkem 15 úloh a úspěšným řešitelem je každý, kdo zvládne správně 

vyřešit 10 z nich (získá 10 bodů). Soutěž je postupová, má však jen dvě kola – školní 

a okresní. Okresní kolo již pak má svého výherce.  

2.1.4. Matematická olympiáda 

Webová stránka: http://www.matematickaolympiada.cz/ 

Matematická olympiáda pořádaná MŠMT, konkrétně Jednotou českých matematiků 

a fyziků, je soutěž prověřující žákovy znalosti z matematiky a informatiky a rovněž jeho 

schopnost logicky uvažovat. Často má pro porotu větší váhu zdůvodnění myšlenkového 

postupu při řešení úlohy než samotný výsledek. Účastnit se jí mohou žáci základních 

i středních škol od 5. třídy ZŠ do 4. ročníku SŠ, kteří jsou pak podle svých ročníků dále 

 
4 Kategoriemi jsou: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ, dopovídající 
ročníky víceletých gymnázií), Kadet (8. - 9. třída ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (1. - 
2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). 
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zařazeni do příslušných kategorií5. Ty nejsou striktně dané, mladší žáci se mohou po 

domluvě účastnit i kategorií pro starší, nikoli však naopak.  

Soutěž je postupová – je rozdělena do kola školního, okresního, krajského, 

ústředního a mezinárodního, některé kategorie však končí už v kole krajském, např. Z5–Z8, 

naopak kolo ústřední a mezinárodní je určeno pouze pro kategorii A a P. Ve školním kole 

žáci řeší úlohy zadané v letácích a svá řešení odevzdávají učiteli ve stanovených termínech. 

Postupují žáci, kteří správě vyřeší alespoň čtyři úlohy z šesti. V mezinárodním kole pak žáci 

soutěží v šesti až osmičlenných družstvech, ne jako jednotlivci, jak tomu je v předešlých 

kolech. 

2.1.5. Pangea 

Webová stránka: https://www.pangeasoutez.cz/ 

Nejmladší matematicko-logickou soutěží v České republice je Pangea, neboť její první 

ročník proběhl v roce 2013. Soutěž je určena pro 4.–9. ročník ZŠ a příslušné ročníky 

víceletých gymnázií. Každým rokem jsou úlohy tvořeny na určité téma (např. architektura, 

medicína, sport, doprava atd.), které odráží situace z běžného života.   

 Soutěž je rozdělena do dvou kol – školního a finálového. Školní kolo má podobu 

45minutového testu obsahujícího úlohy různých obtížností, jež mohou žáci řešit v papírové 

nebo online podobě. Do finálového kola pak postupuje 50 až 60 nejlepších řešitelů, 

reprezentanti jednotlivých krajů či nejlepší řešitelé z celé České republiky. Finále je 

organizováno prezenčně, nejlepší žáci obdrží hodnotné odměny na slavnostní ceremonii 

v Praze.  

2.1.6. Školní Abaku liga 

Webová stránka: https://abaku.org/ 

Základní koncept hry byl vytvořen již mezi lety 1979–1981. Od té doby se proměňovala jak 

její herní deska, tak i podoba. V roce 2005 hra vyšla jako krabicová verze pod názvem 

Mathematicus a o tři roky později jako online hra Abaku. Její stejnojmenná krabicová verze 

brzy následovala. Cílem Abaku je vytvářet na herním plánu početní příklady pomocí kamenů 

s číslicemi 0–9. Jeden příklad obsahuje vždy jednu početní operaci (sčítání, odčítání, 

 
5Kategorie A – poslední dva ročníky SŠ; kategorie B – žáci 2. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií; kategorie C – žáci 1. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; kategorie Z9 – žáci 
9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; kategorie Z8 – žáci 8. ročníků ZŠ a odpovídajících 
ročnících víceletých gymnázií; kategorie Z7 – žáci 7. ročníků ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií; kategorie 
Z6 – žáci 6. ročníků ZŠ a 1. ročníků osmiletých gymnázií; kategorie Z5 – žáci 5. ročníků ZŠ; kategorii  
P – zaměřené na informatiku, žáci posledních 4 ročníků SŠ 
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násobení, dělení atd.). Hráči získávají body podle číselné hodnoty kamenů použitých 

k vytvoření příkladů.  

Do ligy je možné se přihlásit jako škola zakoupením bezplatné licence, pod kterou 

pak hraje libovolný počet žáků. Žák není časově omezen, po obdržení licence může hrát kdy 

chce. Má také na výběr, jestli soutěží za sebe či za celou školu. Liga probíhá od října do 

konce dubna a na jejím konci čekají pro výherce odměny.  

2.1.7. BRLOH 

Webová stránka: https://brloh.math.muni.cz/ 

BRLOH je zkratka pro Brněnskou logickou hru, což je týmová soutěž určená pro žáky 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastní se ji maximálně 

čtyřčlenná družstva, která nemusí nutně reprezentovat tutéž školu. 

Soutěž je rozdělena do několika kol – semifinále, malé finále a velké finále. 

Semifinále probíhá online a sestává ze tří kol, každé obsahuje deset logických úloh. Týmy, 

které vyřeší v každém kole alespoň šest úloh, postupují do malého finále, v němž mají dvě 

hodiny na řešení dvaceti úloh. Ti nejlepší pak postupují do velkého finále, kde vítězové 

obdrží hodnotné ceny.  

2.1.8. pIšQworky 

Webová stránka: https://pisqworky.cz/ 

Hra nesoucí název pIšQworky je podzimní týmová hra v klasické hře piškvorky určená pro 

žáky druhého stupně ZŠ a středních škol. Již od roku 2008 je pořádána spolkem Student 

Cyber Games a jejím cílem je „vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit 

jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost“ (Student Cyber Games, 2020).  

Je rozdělena do čtyř úrovní a několika kol: oblastního, krajského a grandfinále. 

2.1.9. Klub nadaných dětí 

Webová stránka: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd 

Kluby jsou realizovány po celé ČR pro žáky na 1. a 2. stupni ZŠ a jejich účelem je již od 

raného věku rozvíjet nadané děti. Kluby většinou spolupracují s městy a základními školami, 

které jim poskytují vhodné prostory. Děti se schází jednou za dva týdny, čas tráví zejména 

na exkurzích, přednáškách, hraním deskových her, či provozováním dalších aktivit 

rozvíjejících jejich intelektové schopnosti. 
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2.1.10. Pobytové a příměstské tábory 

Další možností, jak rozvíjet logické myšlení žáků, je zúčastnit se tábora Logické olympiády 

(Tak trochu jiný tábor, 2020), který tradičně probíhá už od roku 2009. Účastnit se ho může 

kdokoli, ne jenom ti, co se účastnili Logické olympiády.  

Dále je možné přihlásit se na příměstské (Příměstské campy, 2020) či pobytové kempy 

(Pobytové campy, 2020) pořádané organizací Mensa ČR, které jsou rovněž určeny pro 

širokou veřejnost.  

Vhodné může být využití nabídek dalších organizací, například S.T.E.A.M camps 

zaměřený na programování robotů z lego stavebnice (STEAM CAMPS, 2021) nebo tábory 

projektu Věda nás baví skupiny Omniveda (Omniveda, 2021), jež pracuje pod záštitou 

MŠMT.  

2.2. Mezinárodní srovnávání 

S uvědoměním si, že logické myšlení je pro náš život klíčové, se v lidech zrodila touha 

změřit jeho míru. Proto vznikla šetření jako například TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) či PISA (Programme for International Student 

Assessment), které svým pravidelným výzkumem srovnávají úroveň matematických  

a přírodovědných znalostí žáků ZŠ napříč státy. 

2.2.1. TIMSS 

Mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

zjišťuje úroveň znalostí žáků 4. a/nebo 8. ročníků základní školy v matematice 

a přírodovědných oborech v pravidelných čtyřletých cyklech. Spolu se šetřením PIRLS  

(the Progress in International Reading Literacy Study) tvoří jeden z nejširších vhledů do 

úrovně vzdělávání. Je koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 

která studie realizuje již od roku 1959. Dnes se ji účastní přes 60 zemí, mezi nimi i Česká 

republika. Ta se do šetření zapojila od roku 1995 a za jeho konání u nás zodpovídá od roku 

2011 Česká školní inspekce. V posledních letech je trendem přechod z papírové verze na 

elektronickou (eTIMSS), což umožňuje zařazení nových úloh zaměřených na komplexní 

hledání problémů a badatelskou činnost, zkratkou PSI (Problem Solving and Inquiry Tasks). 

Ty simulují situace z reálného života či vědecké úlohy (např. z laboratoří).  

 Mimo výsledků žáků jsou také sbírány informace ohledně organizace výuky, vlivu 

domácího prostředí, postojů rodičů atd., což umožňuje získat ucelený obrázek o výuce 
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daného předmětu. Pravidelná opakovanost navíc umožňuje zemím sledovat vývoj ve 

vzdělávacích výsledcích žáků. TIMSS je tedy pro mnohé z nich jeden z ukazatelů pro 

zlepšení výuky.  

 Testování probíhá vytvořením 14 typů testových sešitů, v nichž je polovina úloh 

věnována matematice a polovina přírodovědným předmětům. Úlohy jsou dvojího typu, buď 

žáci volí jednu ze čtyř nabízených odpovědí (za 1 bod), nebo musí odpověď utvořit sami (za 

1 až 2 body podle náročnosti). Následuje dotazníkové šetření zkoumající vzdělávací politiku 

a kvalitu kurikula: Žákovský dotazník, Rodičovský dotazník, Učitelský dotazník a Školní 

dotazník.  

 Matematika je koncipována ve dvou částech: obsahové a operační. Obsahová část se 

soustřeďuje na tematické okruhy zastoupené v šetření, operační na procesy při řešení úloh 

(viz Tabulka 2 a Tabulka 3). Logické myšlení je pak zastoupeno pod sekcí Uvažování. 

Tabulka 2: Matematický obsah v šetření TIMSS 2019 (Koncepce mezinárodního šetření TIMSS 2019, 2020) 

Tematický okruh (4. ročník) Plánovaný podíl testovacího času 
Čísla 50 % 
Měření a geometrie 30 % 
Data 20 % 

Tematický okruh (8. ročník) Plánovaný podíl testovacího času 
Čísla 30 % 
Algebra 30 % 
Geometrie 20 % 
Data a pravděpodobnost 20 % 

Tabulka 3: Matematické operace v šetření TIMSS 2019 (Koncepce mezinárodního šetření TIMSS 2019, 2020) 

Operace Plánovaný podíl testovacího času 
 4. ročník 8. ročník 
Prokazování znalostí 40 % 35 % 
Používání znalostí 40 % 40 % 
Uvažování 20 % 25 % 

 Poslední šetření bylo provedeno v roce 2019 a z České republiky se do něj zapojily 

jen 4. ročníky ZŠ. Výsledky byly přitom více než příznivé. Žáci dosáhli nadprůměrného 

skóre v matematice i přírodovědě ve srovnání s dalšími členskými zeměmi EU.  Průměrně 

žáci získali 533 bodů, což o 9 bodů převyšuje Evropský průměr. Tím si žáci od minulých let 

významně polepšili a poprvé po 24 letech byl jejich výsledek srovnatelný s výsledkem 

v prvním cyklu TIMSS 1995. Co se týče srovnání mezi pohlavími, tak chlapci dosahovali 

o něco lepších výsledků než děvčata (průměrně o 11 bodů). Naopak napříč kraji byly 

zaznamenány větší výkonnostní výkyvy, například žáci v Praze získali průměrně o 60 bodů 

více než v Karlovarském kraji, Jihomoravský kraj dopadl jako třetí nejlepší. Světovým 

tabulkám vévodily východoasijské země.  
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Obrázek 2: Vývoj výsledků českých žáků, TIMSS 2019 - matematika, 4. ročník, převzato z (Mezinárodní šetření TIMSS 

2019: národní zpráva, 2020) 

 
Obrázek 3: Průměrný výsledek nejlepších 16 zemí, TIMSS 2019 - matematika, 4. ročník, převzato z (Mezinárodní šetření 

TIMSS 2019: národní zpráva, 2020) 

 Co se týče vědomostní úrovně, v České republice je vyšší podíl žáků s výborným 

výsledkem, a naopak nižší podíl žáků se slabým výsledkem v matematice i v přírodovědě 

vzhledem k průměru Evropské unie. Z výborných žáků je významně větší podíl chlapců. 

 
Obrázek 4: Průměrné zastoupení žáků ve vědomostních úrovních v ČR a EU, TIMSS 2019 – matematika, 4. ročník, 

převzato z (Mezinárodní šetření TIMSS 2019: národní zpráva, 2020) 
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 Za posledních 12 let se čeští žáci zlepšili ve všech okruzích matematiky nejvíce ze 

všech zúčastněných zemí. Výrazně se zlepšili v okruzích geometrie a čísla, mírné zhoršili 

v okruhu data. Co se týče myšlenkových procesů, čeští žáci měli relativně lepší výsledky 

v uvažování, celkově je však v této škále předběhlo 14 zemí. Nejlépe si vedli žáci 

v prokazování znalostí, kde dopadlo lépe jen 6 dalších zemí. Přitom matematice 

a přírodovědě se na českých školách věnuje méně hodin ve srovnání s evropským průměrem.  

 

 

Tabulka 4: Průměrné výsledky některých zemí podle tematických okruhů, TIMSS 2019 - matematika, 4. ročník, převzato 
z (Mezinárodní šetření TIMSS 2019: národní zpráva, 2020) 

Tabulka 5: Průměrné výsledky některých zemí podle okruhů dovedností, TIMSS 2019 - matematika, 4. ročník, převzato 
z (Mezinárodní šetření TIMSS 2019: národní zpráva, 2020) 
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 Zároveň však z dotazníkových šetření vyplynulo, že pro žáky není matematika 

atraktivní, v oblibě ji nemá skoro 30 % žáků a také sounáležitost žáků se školou byla jedna 

z nejnižších.  

2.2.2. PISA 

Šetření PISA (Programme for International Student Assessment) pořádané Organizací pro 

hospodářský rozvoj a spolupráci (OECD) se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářských, 

matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých žáků. Je pořádaná ve tříletých 

cyklech, kde v každém ročníku je kladen důraz na jeden z okruhů pro získaní detailnějších 

informací. Testování je obohaceno o Dotazníkové šetření zjišťující informace o žákovi, jeho 

rodině, zázemí a škole. V České republice toto šetření probíhá pod patronátem České školní 

inspekce. Celkově se ho účastní 79 zemí.  

 Výsledky jsou prezentovány dvěma způsoby, buď se dosažené bodové skóre 

zprůměruje a převede na škálu, nebo se žák zařadí do vytvořených gramotnostních úrovní, 

z nichž každá má přibližný rozsah 80 bodů. Test se vyplňuje elektronicky.  

 Poslední šetření bylo provedeno v roce 2018 a zaměřovalo se na čtenářskou 

gramotnost. Matematické zaměření mělo šetření z roku 2012 a znovu bude mít v roce 2021. 

Hlavním tématem matematické gramotnosti byla schopnost řešit problémy, k čemuž žák 

využívá zejména logického myšlení. V testu se této sekci věnovalo 16 úloh s 42 otázkami 

různých obtížností. Žák vždy volil z nabízených odpovědí, kde byla buď jedna nebo více 

správných.  

 Z posledního šetření (2018) vyplývá, že od roku 2003, kdy se do testování zahrnula 

i matematická sekce, matematická gramotnost zemí mírně klesá. Nejlepších výsledků 

dosahují žáci z Japonska, Koreje, Estonska a Nizozemska. Česká republika s 499 body se 

drží nad průměrem zemí OECD, jež činí 489 bodů. Totéž platí i pro gramotnostní úrovně, 

kde žáci o pár procent předbíhají průměr. Ve výsledcích mezi českými dívkami a chlapci je 

zanedbatelný rozdíl, dělí je pouze 5 bodů ve prospěch chlapců. Pozorovatelné jsou nicméně 

změny mezi druhy škol (vedou víceletá gymnázia) či kraji (tabulkám vévodí Praha).  
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Obrázek 5: Zastoupení českých žáků v matematických gramotnostních úrovních od roku 2003 (Mezinárodní šetření PISA 
2018: národní zpráva, 2019) 

 Co se týče dotazníkového šetření, české klima třídy se příliš neliší od průměru 

OECD, ale v některých ohledech je vnímáno jako horší. Svůj život a učení berou čeští žáci 

spíše pozitivně.  

 
Obrázek 6: Školní klima (Zjištění z mezinárodního šetření PISA 2018: Česká republika, 2019) 

 
Obrázek 7: Individuální spokojenost žáků a růstové myšlení (Zjištění z mezinárodního šetření PISA 2018: Česká 

republika, 2019)  
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3. KATEGORIZACE LOGICKÝCH ÚLOH 

Chromý (2020) definuje logickou úlohu jako:  

 

úlohu, k jejímuž vyřešení lze dospět rozumovou (logickou) úvahou s uplatněním elementárních znalostí 

jazykových, matematických a vědomostních. Logickou úvahou se rozumí nalezení vhodného algoritmu řešení 

nebo aplikace zadaného algoritmu na skloubení či kombinování zadaných prvků. Rovněž se touto úvahou 

rozumí vyhledávání nejlepších z možných variant řešení. 

 

 Klasifikace logických úloh však není jednoznačná. Nelze ji opřít o kategorie 

logického myšlení, protože to samo o sobě je rozlišováno na fáze – prelogické a logické 

myšlení (viz Kapitola 1) a není již dále děleno. Někteří autoři se věnují logickému uvažování, 

které dělí buď jako uvažování obecně (na indukci a dedukci, eventuálně v některých 

případech ještě na abdukci, zpětnou indukci, kritické uvažování, hypotetické uvažování 

a intuici), nebo speciálně – např. Lawson6 (1978) zmiňuje pět modelů logického myšlení 

(myšlení poměrové, korelační, pravděpodobnostní myšlení, kombinační a uvažování 

o proměnných). 

 O návrh dělení logických úloh se pokusil Český svaz hádankářů a křížovkářů. Ten je 

roztřídil podle tří hledisek: podle formy podání, základní operace a principu řešení viz 

(Chromý, 2020). Jelikož kategorizace pojímá všechny druhy logických úloh, je poměrně 

obsáhlá. V této práci jsou proto logické úlohy rozděleny z pohledu matematického, a to 

podle typu oboru, ve kterém se úlohy vyskytují. Dělení bylo vytvořeno na základě analýzy 

matematických soutěží (viz kapitola 2.1.). Jelikož není kategorizace disjunktní, mohou být 

některé úlohy zařazeny do více kategorií.  

 

Kategorizace  

A. Geometrie v rovině – obrazce, osová a středová souměrnost  

Tato kategorie zahrnuje rovinné geometrické úlohy, v nichž manipulujeme s obrazci (např. 

hledáme jejich počet nebo je určujeme na základě podobnosti), pracujeme s osovou 

a středovou souměrností či s vlastnostmi útvarů. Důležitou roli zde hrají matematické věty 

 
6 Lawson vytvořil test vědeckého uvažování (anglicky Test of Logical Thinking), což je standardizovaný test 
vytvořen za účelem zjištění vývojové úrovně žáků. V testu je 10 otázek, z nichž každé dvě odpovídají jednomu 
modelu myšlení. Každá otázka kromě výběru z několika odpovědí ještě obsahuje písemné zdůvodnění. Test 
byl časem modifikován a upravován, dnes slouží k předurčení úspěšnosti v předmětech jako je například 
chemie, biologie a matematika.   
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týkající se geometrických útvarů (např. věta o součtu úhlu v trojúhelníku), shodnost 

a podobnost.  

 

Příklady úloh: 

Úloha A.1. (Matematický klokan, kategorie Benjamín, 2019/2020): 

Který z následujících geometrických útvarů není v této mozaice?  

(A) trojúhelník  (B) čtverec  

(C)   (D)   (E)  

Komentář: 

V úloze žáci hledají, který z nabízených objektů se nenachází v mozaice. K tomu využívají 

vizuálního porovnávání, případně shodnost. Jako správnou odpověď označí možnost (D).    

 

Úloha A.2. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2016/2017): 

Na obrázku je logo jednoho českého virtuálního operátora.  

Vyber z nabízených možností: 

a) logo není osově souměrné c) logo je souměrné osově i středově 

b) logo je souměrné pouze osově d) logo je souměrné pouze středově  

Komentář: 

Aplikujeme znalosti osové a středové souměrnosti, tedy hledáme osy či střed souměrnosti. 

Osa půlí všechny elipsy, střed souměrnosti však v úloze nelze určit. Správně je tak za b).   

 

Úloha A.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019/2020): 

Bára dvakrát přeložila list papíru a poté jej 

dvakrát rozstřihla, jak je znázorněno na 

obrázku. Kolik kusů papíru získala? 

(A)  6  (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 16 

Komentář: 

Úloha využívající osovou souměrnost (osa, po které překládáme papír, je vždy naznačena 

tečkovaně). Úloha může být pro žáky náročnější, protože je potřeba překládat papír 

(využívat souměrnost) několikrát a musí si uvědomit kolik kusů papíru přeložením získají. 

pravidelný 
šestiúhelník   

pravidelný 
osmiúhelník   

pravidelný 
dvanáctiúhelník   
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Důležité je nezapomenou na překlady, které drží papír pohromadě, i když část ustřihneme. 

Celkově tak Bára získá 9 kusů papíru (vlevo nahoře ustřihneme jeden kus, vpravo nahoře 

získáme kusy dva, vlevo dole, rovněž dva a vpravo dole není žádný okraj, proto získáme 4 

kusy).  

 

Úloha A.4. (Matematický klokan, kategorie Benjamín, 2017/2018): 

Obrázek je tvořen třemi čtverci. Délka strany nejmenšího 

z nich je 6 cm. Určete strany největšího čtverce na obrázku. 

(A) 8 cm (B) 10 cm (C) 12 cm (D) 14 cm (E) 16 cm 

Komentář: 

Využíváme vlastnosti čtverce (všechny strany jsou shodné) a dopočítáváme chybějící délky 

stran. Druhý největší čtverec má délku 8 cm, protože jedna jeho strana se skládá se strany 

menšího čtverce a dvou centimetrů. Největší čtverec je tvořen stranou předchozího čtverce 

a 4 cm (malý čtverec má délku hrany 6 cm, po odečtení 2 cm jsou to 4 cm). Správně je tedy 

odpověď (C).  

 

Úloha A.5. (Matematická olympiáda, Z7, 2019/2020): 

V ostroúhlém trojúhelníku KLM je V průsečík jeho výšek a X je pata výšky na stranu KL. 

Osa úhlu XVL je rovnoběžná se stranou LM a úhel MKL má velikost 70°. 

Jakou velikost mají úhly KLM a KML?     (L. Hozová) 

Nápověda. Znázorněte si situaci ze zadání a hledejte shodné úhly.  

Komentář: 

Pro výpočet úlohy je žádoucí si situaci načrtnout a rozebrat ji (viz Obrázek 8). K vyřešení 

úlohy využíváme shodnosti úhlů (jmenovitě shodnost vrcholových úhlů), věty o součtu úhlů 

v trojúhelníku, vlastnosti výšky a podobnost trojúhelníků. 

 
Obrázek 8: Náčrt k úloze A.5. 
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Z věty o součtu úhlů v trojúhelníku můžeme nejprve vypočítat velikost úhlu KMX, 

známe totiž úhly XKM (70°) a MXK (90°, protože výška vm je kolmá na stranu KL), 

|∢𝐾𝑀𝑋| = 180° − 90° − 70° = 20°. Dále pracujeme s trojúhelníkem AVM, kde opět 

pomocí věty o součtu úhlů v trojúhelníku doplníme úhel MVA (vt je opět výška, proto úhel 

VAM je pravý a AMV známe z předchozích kroků), jehož velikost je 70°. Následně se 

zaměříme na trojúhelník XBV. Úhel u vrcholu X je opět pravý (vm je výška na stranu KL) a 

úhel u vrcholu V je polovinou úhlu XVL (přímka VB je osou úhlu XVL, proto je úhel XVB 

poloviční), přitom úhly XVL a MVA jsou shodné, protože se jedná o úhly vrcholové. 

Výsledná velikost úhlu XVB je 35°. Poslední úhel VBX opět dopočítáme podle věty o součtu 

úhlů v trojúhelníku a získáme velikost 55°. Trojúhelníky XBV a XLM jsou podobné, proto 

úhly VBX, resp. XVB a MLX, resp. XML jsou shodné. Námi hledané úhly tak mají tyto 

velikosti: |∢𝐾𝐿𝑀| = 55°, |∢𝐾𝑀𝐿| = |∢𝐾𝑀𝑋| + |∢𝑋𝑀𝐿| = 20° + 35° = 55°. 

B. Geometrie v rovině – obsahy a obvody 

Úlohy zahrnují obvody a obsahy jednotlivých obrazců a pojmy s nimi spojené (výška, šířka, 

délka). Často je potřeba se ke klíčovým hodnotám dopracovat skrze sérii kroků, ve kterých 

aplikujeme znalosti jednotlivých obrazců či jejich částí (výška, těžnice, kružnice opsaná, 

kružnice vepsaná). Využijeme zde i věty o podobnosti a shodnosti trojúhelníku, případně 

Pythagorovu větu. 

 

Příklady úloh: 

Úloha B.1. (Pangea, 9. ročník, 2020): Stodvacítka I 

Vypočítej celkový obsah číslic na obrázku. Délka strany jednoho čtverečku je 1. 
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Komentář: 

K výpočtu je potřeba identifikovat, z jakých útvarů je nápis složen (obdélník, mezikruží, 

trojúhelník, kosodélník) a znát výpočet pro jejich obsahy, případně k sobě skládat části tak, 

aby bylo možné určit počet čtverců, které zabírají. Řešením je součet dílčích obsahů.  

 Číslice jedna je složena z osmi čtverců – „tělo“ je tvořeno obdélníkem ze šesti 

čtverců a „zobáček“ zabírá dva čtverce. Ty získáme, když jednotlivé části pomyslně 

rozstřihneme a slepíme k sobě. Případně si „zobáček“ rozdělíme na pravoúhlý trojúhelník 

o odvěsnách délky jedna jednotka a dvě jednotky a kosodélník se stranou délky jedna 

jednotka a k ní příslušnou výškou rovněž měřící jednu jednotku. Jejich obsah se v obou 

případech rovná jedné jednotce čtvereční.  

Číslice dvě je tvořena obdélníkem skládajícím se ze čtyř čtverců a mezikružím 

kružnic o poloměru dvou jednotek a jedné jednotky. Celkový obsah zadání je 20 + 3π, což 

odpovídá možnosti b).  

 

Úloha B.2. (Matematický klokan, kategorie Benjamín, 2018/2019): 

Ve kterém z následujících shodných čtverců má tmavá část největší obsah? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

V úloze se využívá vlastnosti čtverce, jehož úhlopříčky jsou shodné a navzájem se půlí, tím 

pádem rozdělují čtverec na shodné části. Skládáním těchto částí pak dospějeme k závěru, že 

obsahy tmavých částí jsou ve všech případech stejné. 

 

Úloha B.3. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2018/2019): 

Ze čtverce ABCD o straně 10 cm vystřihla Anežka „šipku“ ASBE (na 

obrázku je vybarvena šedivou barvou). Přitom bod S je středem čtverce 

ABCD a |𝐷𝐸| = |𝐸𝐶|. Jaký má Anežčina „šipka“ obsah? 

Komentář: 

Vybarvená část obrázku je rozdílem dvou trojúhelníků ABE a ABS. Potřebujeme tedy znát 

velikost jedné ze stran a k ní patřičnou výšku. Zvolíme si stranu AB, protože známe její 

hodnotu ze zadání (jedná se o stranu čtverce). Velikost výšky pro trojúhelník ABE je pak 

v každém 
(obsahy jsou 

stejné) 
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velikost strany čtverce ABCD (plyne z vlastnosti čtverce – strany jsou na sebe kolmé) 

a velikost výšky pro trojúhelník ABS je polovina strany čtverce ABCD (S je ve středu 

čtverce, proto v polovině strany). Odečtením obsahů dostaneme požadovaný výsledek. 

Zkušenější žáci mohou úlohu vyřešit i úvahou: trojúhelník AED tvoří jednu čtvrtinu obsahu 

čtverce ABCD, BCE druhou, ABS třetí (sice podle jiného dělení, ale stále se jedná o čtvrtinu 

celku), a tedy obsah vybarvené části je poslední čtvrtina obsahu celého čtverce. 

 

Úloha B.4. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2018/2019): 

Podlaha čtvercové místnosti, jejíž obvod je 24 metrů, je celá pokryta dlaždicemi tvaru 

obdélníku s rozměry 25 cm a 40 cm. Kolik dlaždic je na této podlaze? 

Komentář: 

Při řešení úlohy uplatníme znalosti obsahů, obvodů a převodů jednotek. Jelikož není v úloze 

zmíněno, že by se dlaždice jakýmkoli způsobem řezaly, vleze se jich do čtverce přesně daný 

počet. Není tak potřeba přemýšlet, jakým způsobem je budeme do čtverce ukládat, stačí 

vypočítat obsah celé plochy a obsah jedné dlaždičky a vydělením získáme počet dlaždiček. 

Je však důležité správně převést mezi jednotkami a vyvodit délku strany čtverce na základě 

jeho obvodu. Ze vzorce (𝑜 = 4 ∙ 𝑎) zjistíme, že strana čtverce měří 6 m a jeho obsah měří 

36 m2 (což lze převést na 360 000 cm2). Obsah jedné dlaždičky je 1 000 cm2, do místnosti 

se jich tak vleze 360 (vypočítáme jako 360 000 ÷ 1 000 = 360). 

 

Úloha B.5. (Matematický klokan, kategorie Benjamín, 2018/2019): 

Pavel rozřezal 8 cm širokou dřevěnou desku na 9 částí. Jedna část je 

čtverec o straně 8 cm a zbývající jsou obdélníky. Poté jednotlivé části 

seskládal dohromady, jak ukazuje obrázek. Určete délku původní desky. 

(A) 150 cm (B) 168 cm (C) 196 cm (D) 200 cm (E) 232 cm 

Komentář: 

Žáci musí správně přiřadit hodnoty (šířka desky) a odvodit z nich další velikosti. Víme, že 

uprostřed vnikl čtverec o délce strany 8 cm, kratší strana každého obdélníku tak měří 8 cm. 

Z této skutečnosti dokážeme určit délku delší strany obdélníku sousedícího hned se 

čtvercem, protože jeho delší strana je tvořena jednou stranou čtverce a kratší stranou 

obdélníku. Velikost strany je tak 16 cm. Poté si můžeme povšimnout, že strana dalšího 

obdélníku je opět dvakrát větší než strana předchozího obdélníku (nebo stranu opět 

dopočítáme ze získaných údajů, velikost strany je totiž rovna dvěma šířkám obdélníku 
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a délce menšího obdélníku). Délku celé desky dopočítáme pomocí shodnosti obdélníků 

(délka celé desky je rovna délce strany čtverce, čtyřem délkám menšího obdélníku a čtyřem 

délkám většího obdélníku), tedy 200 cm.   

C. Geometrie v prostoru – rovinná souměrnost, prostorová představivost  

V této kategorii, stejně jako v kategorii A, se pracuje s tělesy a zobrazeními (osovou 

a středovou souměrností), ale již v trojrozměrném prostoru. Často je potřeba využít 

prostorové představivosti (skládáme obrazce z roviny do prostoru či obráceně), aplikovat 

znalosti vlastností těles (většinou krychle, kvádru a jejich sítí) a souměrností.  

 

Příklady úloh: 

Úloha C.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2015/2016): 

Na levé straně pokoje spí Beata a Patricie, které mají hlavy na polštářích 

a spí otočené čelem k sobě. Na pravé straně místnosti spí Marie a Kamila 

s hlavami na polštářích, otočené zády k sobě.  

Kolik děvčat spí s pravým uchem na polštáři? 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

Komentář: 

Při řešení úlohy pracujeme zejména s prostorovou představivostí (musíme si představit, jak 

dívky v pokoji spí) a využíváme rovinné souměrnosti. Dívky spí vždy souměrně k sobě, 

čelem nebo zády. Jedna tedy vždy spí na pravém a druhá na levém uchu. Celkem tedy na 

pravém uchu spí dvě dívky. 

 

Úloha C.2 (Pythagoriáda, 6. ročník, 2016/2017): 

Malá Klárka ze sedmi běžných hracích kostek (součet puntíků 

na protilehlých stěnách je sedm) slepila těleso, které vidíme na 

obrázku. Celkový počet puntíků na dvou stěnách, které k sobě 

lepila, byl vždy roven sedmi.  

Kolik je celkem puntíků na třiceti viditelných stěnách jejího tělesa?  

Komentář: 

V úloze propojujeme početní operace s manipulací v prostoru (představíme si, jak jsou 

kostky umístěny v prostoru a jaké strany nám zůstanou po slepení dvou k sobě). Poté je 

rovněž potřeba využít úvahy. Čísla na prostřední kostce jsou všechna zakryta, proto nebudou 



30 
 

vidět. Počet puntíku na zbývajících 6 hracích kostkách je 126 (počet puntíku na jedné kostce 

je 21). Jedna strana kostky, je však zalepená a nejde vidět. K sobě lepíme vždy stejná čísla, 

postupně jsou proto využita všechna čísla 1–6, celkem tedy zalepíme 21 puntíků. 

Viditelných je tak 105 puntíků.  

 

Úloha C.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2015/2016): 

Bořek je u holiče. V zrcadle před sebou vidí obraz ciferníku hodin, které visí na zdi 

za jeho zády. Podívej se na obrázek vpravo. Který z ciferníků viděl Bořek v zrcadle 

před 10 minutami?  

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

V této úloze žáci pracují s rovinnou souměrností (obraz v zrcadle) a prostorovou 

představivostí – musíme si uvědomit, jak vypadá vzor, když vidíme obraz, a jak se posune 

minutová ručička, když je o 10 minut méně. Bořek viděl hodiny, která jsou vyobrazeny pod 

písmenem (E).  

 

Úloha C.4. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2017/2018): 

Stěny krychle jsme obarvili buď černě, nebo bíle, nebo šedě tak, že protější stěny byly vždy 

obarveny různými barvami. Který z následujících obrázků nemůže představovat síť krychle? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

Pracujeme se síti krychle, kterou skládáme do prostoru (vztah mezi dvourozměrným 

a trojrozměrným prostorem) a ověřujeme, zda platí podmínky ze zadání. Síť zadané krychle 

nemůže představovat odpověď (E).  

 

Úloha C.5. (Matematický Klokan, kategorie Klokánek, 2016/2017): 

Na obrázku je stavba z krychlí a její plánek. Jaký je součet čísel, 

která patří do vyznačených polí plánku? 

(A)  3 (B) 4 (C) 5  (D) 6 (E) 7 
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Komentář: 

Při řešení úlohy pracujeme s trojrozměrným a dvojrozměrným prostorem, konkrétně 

doplňujeme hodnoty do půdorysu tělesa díky prostorové představivosti. Mezi čísly tři a čtyři 

doplníme číslo dvě a poslední hodnota je číslo tři. Součet čísel je tak pět.   

 

Úloha C.6. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016/2017): 

Všechny dílky stavebnice jsou stejné, slepené ze dvou tmavých krychlí a jedné 

bílé tak, jak vidíš vpravo. Z této stavebnice můžeš sestavit právě jednu 

následující krychli. Kterou? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

V úloze ověřujeme, zda platí podmínka ze zadání pro možnosti A–E, k tomu využíváme 

prostorovou představivost. U varianty (B) není možné z dílků sestavit druhé patro krychle. 

Jeden dílek patra je tvořen na střídačku dvěma bílými krychlemi a jednou tmavou, což 

odporuje zadání. Stejně chybný dílek je i v (C), tentokrát se dílek vyskytuje ve vrchním patře 

krychle. U (D) je chybný dílek (bílá krychle, bílá krychle, tmavá krychle) rovněž ve vrchním 

patře. V (E) jsou sice všechny dílky tvořeny dvěma tmavými krychlemi a jednou bílou, ale 

ve druhém patře krychle je jejich pořadí prohozeno. Správně je tak možnost (A).   

D. Geometrie v prostoru – povrch, objem tělesa  

Zde se řadí úlohy pro výpočet povrchů a objemů těles. Často je k řešení potřeba využít 

prostorové představivosti, díky níž se buď převádí mezi rovinou a prostorem (síť tělesa, 

pohledy) nebo se utváří představa, jak těleso v prostoru vypadá. 

 

Příklady úloh: 

Úloha D.1. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2019): 

Anežka chce z 52 bílých kostek s délkou hrany 10 cm slepit sestavu 

znázorněnou na obrázku a poté ji ze všech stran (i zespodu) natřít modrou 

barvou. Jaký bude obsah plochy, kterou musí nabarvit? 
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Komentář: 

Pro úspěšné řešení je potřeba znát obsahy jednotlivých úvarů a použít prostorovou 

představivost. Nejdříve je nutné si uvědomit, jak vypadá model v prostoru, poté si můžeme 

promítnout stavbu z různých pohledů – zdola, shora, zleva, zprava, zepředu a zezadu, tedy 

převést úlohu do roviny.  Při pohledu zepředu, zezadu, zdola a shora se těleso promítne na 

obdélník o 4 a 5 kostičkách (40 a 50 cm). Při bočních pohledech těleso vidíme jako 

„pyramidu“ o 13 kostičkách. Sečtením jednotlivých obsahů získáme hodnotu 10 600 cm2 

 

Úloha D.2. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2018): 

Na obrázku je síť kvádru. Určete objem 

kvádru.  

(A)  43 cm3 (D) 100 cm3 

(B)  70 cm3 (E) 1 820 cm3 

(C)  80 cm3 

 

Komentář: 

Pomocí znalosti kvádru a jeho sítě určíme, které z hran v síti jsou shodné, a tím vypočítáme 

jejich délku (např. užitím rovnic). Hrany si můžeme označit písmeny a, b, c (viz obrázek 

níže). 

Zadaná čísla si můžeme vyjádřit pomocí námi zvolených písmen jako 

𝑐 + 𝑎 = 10 

2 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑏 = 26 

𝑐 + 𝑏 = 7 

Po úpravě zjistíme, že a = 8 cm, b = 5 cm a c = 2 cm. Z vypočítaných hran na základě vzorce 

určíme objem kvádru, V = 80 cm3. 

 

 

a b 
c 
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Úloha D.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019): 

Michal má obarvit stavby slepené ze shodných krychlí. Základny všech těchto staveb jsou 

složeny z osmi krychlí. U které z těchto staveb obarví největší povrch? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

Pro vyřešení je potřeba uvážit, kdy má těleso největší povrch (kde je nejvíce viditelných 

stěn) a posoudit jednotlivé varianty, přičemž vždy porovnáváme stěny, které se v daných 

variantách liší. Pomoci k tomu může zobrazení tělesa v jednotlivých pohledech, stejně jako 

v úloze D.1. Správná odpověď se skrývá pod písmenem (A), protože kromě všech „vnějších“ 

stěn (stěny, které vidíme promítnutím si tělesa do zmíněných pohledů), musíme uvážit i dvě 

„vnitřní“.  

 

Úloha D.4. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2018/2019): 

Anežčin a Vendelínův děda si na dešťovou vodu vyrobil nádrž tvaru krychle s délkou strany 

12 dm. Za jak dlouho se nádrž naplní, jestliže do ní za minutu přiteče 6 litrů vody? 

Komentář: 

Pro nalezení výsledku pracujeme s objemem krychle, převody jednotek a přímou úměrností. 

Jestliže hrana krychle je 12 dm, celý její objem bude 1 728 dm3 (𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎), tedy 1 728 l. 

Když za jednu minutu přiteče 6 l vody, 1 728 l bude trvat naplnit 288 minut, což jsou po 

převedení 4 hodiny a 48 minut.  

 

Úloha D.5. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2017/2018): 

Do nádoby s vodou tvaru kvádru o rozměrech dna 4 cm a 2 cm a výšce 8 cm vhodil Lukáš 

kostičku tvaru krychle, která klesla na dno. Hladina vody v nádobě stoupla ze 6 cm na 7 cm. 

Kolik měří hrana kostičky? 

Komentář: 

V této úloze se pracuje s objemem kvádru a krychle. Je rovněž potřeba si uvědomit, že rozdíl 

objemu nádoby s novou hladinou a starou hladinou určuje objem vhozené kostičky. Stačí 

tedy vypočítat, kolik je objem nádoby, když její hladina sahá do výšky jednoho centimetru 

(𝑉 = 4 ∙ 2 ∙ 1 𝑐𝑚 ) a ze získaného objemu vypočítat hranu kostičky. Objem krychle je 

8 cm3, hrana tak měří 2 cm.  
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Úloha D.6. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019): 

Lukáš stavěl krychli 4 × 4 × 4 pomocí 32 bílých a 32 černých krychliček 1× 1 × 1. 

Krychličky složil tak, aby na povrchu krychle bylo co nejvíce bílé barvy. Jaká část povrchu 

krychle byla bílá? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

Využitím prostorové představivosti složíme krychli tak, aby bylo na povrchu co nejméně 

černých ploch. Nejdříve černými krychličkami vyplníme vnitřek krychle (4 krychličky), 

uložíme je do stěn, tak ať je na povrchu viditelná pouze jedna strana (spotřebujeme 24 

krychliček) a pak dvě strany (takto uložíme zbylé 4 kostičky). Následně na základě vzorce 

(či odvozením) vypočítáme povrch celé krychle (uvažujeme, že hrana jedné krychle je jedna 

jednotka, objem je tedy 96 jednotek) a povrch pouze bílých částí (odečtením černých 

viditelných částí od celého povrchu krychle). Tyto dvě hodnoty pak dáme do poměru, poměr 

bílých částí k povrchu celé krychle je 64 : 96, po zkrácení 2 : 3.  

E. Zlomek jako část celku, desetinná čísla, procenta, poměr 

Tato kategorie se věnuje žákovým poznatkům z oblasti zlomků, desetinných čísel a s nimi 

svázaným procentům a poměrem. Žák si při řešení úloh musí správně uspořádat údaje, 

uvědomit si vztahy mezi hodnotami (co je základ, procentová část, počet procent nebo např. 

že  z nějakého čísla může tvořit  nějakého jiného čísla) a najít cestu ke správnému 

výsledku. K řešení se často využívá trojčlenka, rovnice či jejich soustavy. 

 

Ukázky úloh: 

Úloha E.1. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2017/2018) 

Rodinka Novákových si nechala zrekonstruovat byt. Ve smlouvě o rekonstrukci byla 

uvedena částka 200 000 Kč. V průběhu prací stavební firma použila dražší materiál a zvýšila 

cenu o 30 % a nakonec ještě o 20 % z již zvýšené ceny. O kolik procent zaplatil tatínek 

Novák více, než byla původně dohodnutá cena? 

Komentář: 

V úloze žáci aplikují znalosti procent, které počítají ve dvou krocích, nejdříve zvýšení 

o 30 % a pak ještě o 20 %. Žáci si musí uvědomit, že zvednutí ceny o 30 % a následně 20 % 

neodpovídá zvednutí o 50 %, které se nabízí hned ze zadání. 30 % z 200 000 Kč činí 60 000 

Kč. Po prvním zdražení výsledná cena vystoupala na 260 000 Kč, 20 % z této nové ceny pak 
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činí 52 000 Kč. Celkově pan Novák zaplatí 312 000 Kč, což je o 56 % více než původně 

dohodnutá cena. 

 

Úloha E.2. (Matematická olympiáda, Z6, 2017/2018) 

V plechovce byly červené a zelené bonbóny. Čeněk snědl  všech červených bonbónů 

a Zuzka snědla  všech zelených bonbónů. Teď tvoří červené bonbóny  všech bonbónů 

v plechovce.  

Kolik nejméně bonbónů mohlo být původně v plechovce?   (L. Růžičková) 

Komentář: 

Jedná se o náročnější úlohu kombinující poměr s počítáním se zlomky. Pro její vyřešení je 

potřeba určit v jakém poměru jsou jednotlivé druhy bonbónů. Ten získáme, když si 

vyjádříme, jakou část zabírají jednotlivé bonbóny. Čeněk snědl  červených bonbónů, 

v plechovce tak zbyly  červených bonbónů, které zabírají  všech zbylých bonbónů, Zuzka 

snědla  zelených bonbónů, v plechovce tak zůstaly  bonbónů, které tvoří  všech zbylých 

bonbónů. Nás však zajímá, kolik celkově zaplňují všechny zelené a červené bonbóny (tedy 

kolik zabírá  jednotlivých bonbónů). Dospějeme k výpočtu, že  červených bonbónů zabírá 

 všech zbylých bonbónů a  zelených bonbónů zabírá 
,

 všech zbylých bonbónů. Poměr 

červených bonbonů k zeleným je tak 5 : 12,5; resp. 10 : 25. Nejmenší možný počet bonbónů 

je tak 10 + 25 = 35.  

 

Úloha E.3. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2019) 

Jana a Eva porovnávaly své úspory a zjistily, že poměr jejich úspor byl 5 : 3. Pak si Jana 

koupila tablet za 160 eur a poměr jejich úspor se změnil na 3 : 5. Kolik eur měla Jana před 

koupí tabletu? 

(A) 192 (B) 200 (C) 250 (D) 400 (E) 420 

Komentář: 

K vyřešení úlohy je možno sestavit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, nebo úlohu 

počítat úvahou. Víme, že úspory Evy se v obou případech nezměnily, upravme tedy poměry 

tak, ať si odpovídají vždy jejich pravé strany (první poměr rozšíříme 5 a druhý 3). Získáme 

poměry Janiných a Eviných úspor jako 25 : 15 a 9 : 15. Janiny úspory se změnily o 16 

jednotek (25 − 9 = 16), které reprezentují cenu 160 eur. Jedna jednotka v daném případě 
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reprezentuje hodnotu 10 eur. Z prvního rozšířeného poměru (25 : 15) zjistíme, že před koupí 

tabletu měla Jana naspořeno 250 eur (1 jednotka = 10 eur, 25 jednotek = 250 eur).  

 

Úloha E.4. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2016) 

Hodnota kterého z následujících zlomků je nejbližší k ? 

(A)
25

79
                     (B)

27

59
                     (C)

29

57
                     (D)

52

79
                    (E)

57

92
 

Komentář: 

Zde využíváme znalosti zlomků a logicky uvažujeme jednotlivé odpovědi. Bez jakéhokoli 

většího počítání můžeme ihned vyloučit varianty (A), (D) a (E), jelikož dvojnásobek čitatele 

se výrazně liší od jmenovatele. Zůstávají varianty (C) a (B), z nichž vybíráme tu, která je 

k jedné polovině blíže (úvahou nebo výpočtem). Např. 59 ÷ 2 = 29,5 a 57 ÷ 2 = 28,5, 

blíže je zlomek (C). 

 

Úloha E.5. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2018/2019) 

„Máme džbánek s objemem 0,6 litru plný hruškového džusu. Nejprve jsem vypil šestinu 

džusu a džbánek dolil vodou tak, aby byl plný. Pak jsem vypil třetinu ředěného džusu a opět 

doplnil vodu. Dále jsem vypil polovinu džbánku a znovu doplnil vodu. Nakonec jsem 

džbánek vypil až do dna. Dokážeš, Anežko, vypočítat, kolik jsem vypil džusu a kolik vody?“ 

ptá se Vendelín své sestřičky.  

Komentář: 

Úloha pracuje se zlomky, přesněji řešeno s určováním části z celku. Objem džusu je jasný 

přímo ze zadání (je ho 0,6 litru), je tedy potřeba postupnými kroky vypočítat objem dolévané 

vody. Dolévá se přitom třikrát (nejprve   z 0,6 litru, pak  z 0,6 litru a nakonec  z 0,6 litru), 

hodnoty sečteme a získáme hledané množství vody, které činí 0,6 l. 

 

Úloha E.6. (Pythagoriáda, 8. ročník, 2016/2017) 

První transatlantické telefonní hovory byly uskutečněny v roce 1956. Podmořský kabel 

spojoval novofoundlandské město Clarenville a skotský Oban. Tato města jsou od sebe 

vzdušnou čarou vzdálena 3 350 km. Jak daleko jsou od sebe na nástěnné mapě s měřítkem 

1 : 5 000 000? 
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Komentář: 

V úloze využijeme znalosti měřítka mapy a převodů jednotek. Podle měřítka víme, že 1 cm 

na mapě je 5 000 000 cm ve skutečnosti, převedeme si tedy tuto hodnotu na km (5 000 000 

cm = 50 km). 

 1 cm na mapě tak odpovídá 50 km ve skutečnosti, zajímá nás, ale kolik cm 

reprezentuje 3 350 km. Vydělíme 3 350 padesáti a dostaneme hledaný počet centimetrů.  

3 350 ÷ 50 = 67 

F. Číslo a číslice, jednoduché aritmetické operace, Dirichletův princip, 

číselná osa  

Jedná se o jednu z nejbohatších kategorií, co se týče možných typů úloh. Pracuje se zde 

s pojmy: číslo a číslice, prvočíslo, číslo sudé či liché. S čísly se provádí jednoduché operace, 

většinou se jedná o součet či rozdíl, případně se čísla zaznamenávají na číselnou osu. Úlohy 

se zaměřují například na hledání nejmenšího či největšího čísla určeného podle konkrétního 

pravidla, doplňování obrazce na základě stanovených podmínek anebo sestavování čísel 

z jednotlivých cifer. Setkáme se zde i s úlohami využívající Dirichletův princip (úloha F.8.).  

 

Příklady úloh: 

Úloha F.1. (Matematický Klokan, kategorie Bejnamín, 2019) 

Na digitálních hodinách je zobrazen čas 20:19. Co uvidíme na displeji, až se 

tam opět poprvé objeví čas zapsaný stejnými číslicemi? 

(A) (B)  (C)  (D)  (E)  

Komentář: 

Úloha pracuje s číslicemi a znalostí šedesátkové soustavy, v níž se čas počítá. Úkolem je 

určit, který z časů může být na hodinách vyobrazen a který z nich nastane nejdříve. Nejbližší 

možností se zdá (B), ale číslo 90 nemůže stát na místě minut, správně je tak varianta (A).   

 

Úloha F.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016) 

Stonožka má 25 párů bot. Na každou ze svých 100 nohou však potřebuje jednu botu. Alespoň 

kolik bot si ještě musí dokoupit, aby měla všechny nohy obuté? 

(A) 15 (B) 20 (C) 35 (D) 50 (E) 75 
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Komentář: 

Jednoduchá úloha, kde je potřeba dát si pozor, jedná-li se o pár bot (dvě boty), nebo jenom 

o botu. Vidíme, že stonožka disponuje 25 páry (má 50 bot), proto potřebuje dokoupit bot 50.  

 

Úloha F.3. (Pythagoriáda, 8. třída, 2016/2017) 

Číslo 6 048 je součtem tří po sobě jdoucích přirozených čísel. Urči největší z těchto tří čísel.  

Komentář: 

Když hledáme tři po sobě jdoucí čísla, která mají mít dohromady určitý součet, vydělíme 

tento součet třemi a od výsledku jednou přičteme a jednou odečteme jedničku. Dostaneme 

tak čísla 2015, 2016 a 2017, z nichž největší je číslo 2017. 

 

Úloha F.4. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016) 

Na proužku papíru je napsáno číslo 2581953764. David rozstřihl proužek dvakrát a dostal 

tři čísla, která potom sečetl. Určete nejmenší možný součet, který mohl dostat. 

(A) 2675 (B) 4217 (C) 2978 (D) 2975 (E) 4298 

Komentář: 

Při řešení úlohy si musíme uvědomit, kdy je součet čísel co nejmenší. Počet všech číslic na 

proužku je deset a stříháním získáme tři čísla, je tedy jasné, že pro určení co nejmenšího 

součtu čísel budou dvě z nich trojmístná a jedno čtyřmístné. Rozstříháním tak můžeme 

dostat součty: 258 + 195 + 3 764, 2 581 + 953 + 764 nebo 258 + 1 953 +764, z nichž poslední 

součet bude nejmenší možný, protože obsahuje nejmenší cifru na nejvyšším řádu. Výsledný 

součet se rovná 2975. 

 

Úloha F.5. (Matematická Olympiáda, Z9, 2017/2018) 

Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 se chystala na cestu vlakem se třemi vagóny. Chtěla se rozsadit 

tak, aby v každém vagóně seděla tři čísla a největší z každé trojice bylo rovno součtu zbylých 

dvou. Průvodčí tvrdil, že to není problém a snažil se číslům pomoct. Naopak výpravčí tvrdil, 

že to není možné. 

Rozhodněte, kdo z nich měl pravdu.      (E. Novotná) 

Nápověda. Uvažujte paritu (sudost, lichost) čísel a jejich součtů. 

Komentář: 

Jak nápověda radí, zajímá nás parita jednotlivých čísel a jejich součtů. Chceme rozesadit 

devět čísel – 5 z nich je lichých a 4 jsou sudá. Aby byl součet sudý, musí být oba sčítanci 

buď sudá nebo lichá čísla, aby byl součet lichý, musí být jeden ze sčítanců sudý a druhý 
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lichý. Následně je potřeba uvažovat, jakou paritu může mít součet ve vagónech (buď není 

žádné číslo sudé, právě jedno je sudé, právě dvě jsou sudá, anebo všechna jsou sudá), a jestli 

ho lze z námi zadaných čísel vytvořit. 

Např. uvažujeme, že všechna čísla jsou lichá. Víme, že lichá čísla získáme součtem 

jednoho lichého a jednoho sudého čísla, k vytvoření tedy potřebujeme tři lichá a tři sudá 

čísla, máme však k dispozici dvě lichá čísla a čtyři sudá čísla. Takovéto uspořádání tak není 

možné. 

Po prozkoumání všech možností dospějeme k závěru, že zadané rozdělení není 

proveditelné, tím pádem dáme za pravdu výpravčímu.  

 

Úloha F.6. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2018) 

Alice napsala několik prvočísel menších než 100 tak, že použila každou z číslic 1, 2, 3, 4 a 5 

právě jednou a žádnou jinou číslici nepoužila. Které z následujících prvočísel jistě napsala? 

(A) 53 (B) 41 (C) 31 (D) 5 (E) 2 

Komentář: 

Nejdříve je potřeba si uvědomit, co je to prvočíslo, a která ze zadaných čísel jsou prvočísla.  

Zjistíme, že jedině čísla 4 a 1 nejsou prvočísla, je tedy jasné, že obě se musí vyskytovat jako 

dvojciferné prvočíslo. Nabízí se varianty 13, 31, 41, 43. Kdybychom číslo 1 nebo 4 zvolili 

spolu s číslem 3, zůstanou nám cifry, jejichž kombinací nám vznikne vždy číslo složené.  

Jedinou možností, kterou Alice jistě napsala, je tedy číslo 41. 

 

Úloha F.7. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2016/2017) 

Na číselné ose jsou zobrazena čísla -1 a 5. Které číslo se na číselné ose zobrazí v bodě, jehož 

vzdálenost od obrazu čísla -1 je polovinou jeho vzdálenosti od obrazu čísla 5? 

Komentář: 

V úloze pracujeme s číselnou osou a vzdálenostmi. Dvě celá čísla jsou vždy vzdálena jednu 

délkovou jednotku, čísla -1 a 5 jsou tedy vzdálena 6 délkových jednotek. Polovina z šesti 

jsou tři. Ve vzdálenosti 3 od čísla -1 jsou dvě čísla (vzdálenost můžeme nanášet vpravo či 

vlevo na číselnou osu), a to čísla -4 a 2. 

 

Úloha F.8. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Kolikrát nejméně musíme hodit běžnou hrací kostkou, abychom měli jistotu, že se nám 

alespoň jedna hodnota zopakuje? 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 12 (E) 18 



40 
 

Komentář: 

K řešení této úlohy můžeme uplatnit Dirichletův princip. Ten říká, že pokud chceme umístit 

m předmětů do n přihrádek, kde m > n, pak bude existovat alespoň jedna přihrádka, ve které 

budou alespoň dva předměty. Když tedy máme kostku s šesti různými možnostmi, které 

mohou padnout, a chceme, aby se jistě zopakovala jedna z nich, musíme ji hodit alespoň 

sedmkrát.  

G. Aritmetické operace, násobky a dělitelnost  

Zde patří úlohy využívající algebraické operace (plus, mínus, krát, děleno, mocnina, 

odmocnina), násobky a dělitelnost – k vyřešení je často potřeba znát pravidla dělitelnosti, 

případně jaké jsou vztahy mezi jednotlivými děliteli a násobky. Součástí znalostí pro 

uvedenou kategorii je hledání největšího společného dělitele či nejmenšího společného 

násobku. 

 

Příklady úloh: 

Úloha G.1. (Pythagoriáda, 6. ročník, 2018/2019) 

Doplňte mezi každá dvě čísla znaménko plus nebo mínus tak, aby vznikla pravdivá rovnost 

(jiná znaménka ani závorky použít nemůžete): 

4    0,7    1,25    0,45    2,5 = 5 

Komentář: 

Tuto úlohu můžeme řešit metodou „pokus-omyl“, nebo použít k vyřešení úvahy. 

Kdybychom všechna čísla sečetli, vyjde nám hodnota 8,9, což o 3,9 převyšuje námi zadaný 

výsledek. Bude tak potřeba některá čísla sečíst a některá odečíst, přesnou hodnotu, kterou je 

potřeba odečíst, stanovíme tak, že rozdíl 3,9 vydělíme dvěma (hodnota je dvakrát větší, 

protože my jsme ji v našem případně přičetli). Abychom se totiž dostali do bodu, kdy ji ani 

neodečítáme, ani nepřičítáme, musíme ji odečíst jednou a pak ještě jednou, když chceme 

odečítat. Získaná hodnota 1,95 může být jedině součtem 0,7 a 1,25. Správně jsou tak 

znaménka doplněna následovně: 

4 − 0,7 − 1,25 +  0,45 + 2,5 = 5 

 

Úloha G.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Na každé stěně krychle na obrázku je napsáno přirozené číslo tak, že součiny 

čísel na všech dvojicích protějších stěn se rovnají. Urči nejmenší možný 

součet všech čísel na krychli.  



41 
 

(A) 36 (B) 37 (C) 41 (D) 44 (E) 60 

Komentář: 

Při řešení úlohy aplikujeme znalosti nejmenšího společného násobku čísel. Aby totiž byla 

splněna podmínka, že hledaný součet má být nejmenší možný, je nutné najít nejmenší 

společný násobek čísel 5, 10 a 15. Vydělením tohoto násobku (číslo 30) postupně čísly ze 

zadání získáme zakryté strany (čísla 2, 3 a 6) a v posledním kroku čísla na všech stranách 

sečteme, výsledek je 41.  

 

Úloha G.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Obrázek ukazuje list z kalendáře měsíce srpna 2018. Bohužel 

ale inkoustová kaňka překryla většinu dní. Který den v týdnu 

bude 25. srpna 2018? 

(A) pondělí (B) středa (C) čtvrtek  

(D) sobota (E) neděle 

Komentář: 

V úloze využijeme násobků, protože dny se zapisují do kalendáře po týdnech, tedy po 

násobcích sedmi. Číslo 25 lze napsat jako 3 ∙ 7 + 4., z toho plyne, že námi hledaný den bude 

shodný se čtvrtým dnem daného měsíce, což je podle kalendáře sobota.  

 

Úloha G.4. (Matematická Olympiáda, Z7, 2019/2020)  

Sněhurka se sedmi trpaslíky nasbírali šišky na táborák. Sněhurka řekla, že počet všech šišek 

je číslo dělitelné dvěma. První trpaslík prohlásil, že je to číslo dělitelné třemi, druhý trpaslík 

řekl, že je to číslo dělitelné čtyřmi, třetí trpaslík řekl, že je to číslo dělitelné pěti, čtvrtý 

trpaslík řekl, že je to číslo dělitelné šesti, pátý trpaslík řekl, že je to číslo dělitelné sedmi, 

šestý trpaslík řekl, že je to číslo dělitelné osmi, sedmý trpaslík řekl, že je to číslo dělitelné 

devíti. Dva z osmi sběračů, kteří se k počtu šišek vyjadřovali bezprostředně po sobě, neměli 

pravdu, ostatní ano.  

Kolik šišek bylo na hromadě, pokud jich jistě bylo méně než 350?     (L. Hozová) 

Nápověda. Která čísla jsou dělitelná čtyřmi, a přitom nejsou dělitelná dvěma? 

Komentář: 

K vyřešení úlohy využijeme znalosti dělitelnosti a nejmenšího společného násobku čísel. 

Hledané číslo je určitě dělitelné dvěma, třemi a čtyřmi. Kdyby totiž nebylo dělitelné dvěma, 

nebylo by dělitelné ani 4, 6 a 8, podobně kdyby nebylo dělitelné 3, tak by nemohlo být 
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dělitelné 6 ani 9, a kdyby nebylo dělitelné 4, nemohlo by být dělitelné ani 8, což by 

neodpovídalo podmínce ze zadání, že právě dva po sobě jdoucí výroky jsou nepravdivé. 

Když je číslo dělitelné 2 a zároveň 3, musí být dělitelné i 6. Tím pádem bude hledané číslo 

dělitelné taktéž 5, protože se jedná o výrok řečený mezi dvěma pravdivými výroky.  

 Zbyly poslední tři výroky posledních tří trpaslíků, z nichž jsou dva po sobě jdoucí 

nepravdivé, z toho plyne, že je určitě nepravdivý prostřední z nich (číslo tedy není dělitelné 

8). Zbývá vyřešit, kdy nejmenší společný násobek čísel nepřesáhne 350. Pro čísla 2, 3, 4, 5, 

6, 7 se rovná jejich nejmenší společný násobek číslu 420, pro čísla 2, 3, 4, 5, 6, 9 se rovná 

jejich nejmenší společný násobek číslu 180. Na hromadě bylo 180 šišek. 

 

Úloha G.5. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Tomáš zapsal nějaké přirozené číslo do prvního kruhu a potom vyplnil dalších pět kruhů 

podle uvedených operací. Kolik z těchto šesti čísel v kruzích je dělitelných 3?  

 

(A) 1 (B) 1 nebo 2 (C) 2 (D) 2 nebo 3 (E) 3 nebo 4 

Komentář: 

V úloze uplatňujeme znalost dělitelnosti třemi. Číslo v prvním kruhu může a nemusí být 

dělitelné třemi (záleží, jaké zvolíme). Kdyby však nebylo dělitelné třemi, určitě bude 

dělitelné v jednom z následujících dvou kruhů (po dělení třemi by mohlo mít zbytek 1 nebo 

2, jelikož v dalších dvou krocích přičítáme dvakrát jedničku, právě jednou bude číslo třemi 

dělitelné). Dále je jasné, že číslo ve čtvrtém kruhu bude určitě dělitelné 3, protože 

v předcházejícím kroku jsme číslo násobili třemi. Následně přičítáme číslo dvě, výsledek 

tedy nebude dělitelný třemi. Poté násobíme dvěma, takže opět nedosáhneme dělitelnosti 

třemi. Dělitelná budou proto právě dvě čísla v kruzích. 

 

Úloha G.6. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Ema si udělala selfíčka se svými osmi bratranci. Každý z bratranců je na dvou nebo na třech 

fotkách. Na každé fotce má Ema právě 5 bratranců. Kolik selfíček si Ema udělala? 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

Komentář: 

Opět je potřeba využít dělitelnosti a úvahy. Kdyby se každý bratranec fotil právě dva krát, 

dohromady by se všichni fotili 16krát, kdyby tři krát, dohromady by to bylo 24krát. Ze zadání 
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víme, že na každé fotce je právě 5 bratranců, hledáme tedy takové číslo mezi 16 a 24, které 

je dělitelné 5 (číslo 20). Je zřejmé, že Ema vyfotila 4 selfíčka.  

H. Algebraické myšlení  

Do algebraického myšlení řadíme úlohy, ve kterých měníme jedny prvky za druhé či 

vyslovujeme, v jakém jsou vztahu. K řešení dospějeme postupným vyjadřováním vztahů 

mezi prvky. Řadíme zde například i algebrogramy.  

Příklady úloh: 

Úloha H.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Součet věků skupiny klokanů je 36 let. Za dva roky bude součet jejich věků 60 let. Kolik 

klokanů je v této skupině? 

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 20 (E) 24 

Komentář: 

Musíme si uvědomit, že každý klokan za dva roky zestárne o dva roky. Součet věků skupiny 

vstoupne o 24 let (60 let mínus 36 let), každý klokan zestárl o dva roky (24 vydělíme dvěma), 

víme tedy, že ve skupině je 12 klokanů.  

 

Úloha H.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019)  

Čarodějnice má 30 zvířat: psy, kočky a myši. Šest psů proměnila v kočky. Poté proměnila 

pět koček v myši. Tím čarodějnice získala stejný počet psů, koček a myší. Kolik měla 

původně koček? 

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

Komentář: 

Při řešení úlohy je potřeba vyjadřovat vztahy „od konce“, což znamená, že pracujeme už 

s proměněnými zvířaty a sledováním jejich proměňování určíme jejich původní počet. 

Máme tím pádem stejný počet všech zvířat (všech druhů je po 10), před posledním kouzlem 

(pět koček se proměnilo v myši) bylo deset psů, patnáct koček a pět myší (koček bylo o pět 

více a myší o pět méně), před prvním kouzlem (šest psů proměnila v kočky) bylo šestnáct 

psů, devět koček a pět myší (psů bylo o šest více a koček o šest méně). Z toho plyne, že 

původně měla čarodějnice 9 koček.  
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Úloha H.3. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2017/2018) 

Tereza si domluvila, že za pomoc v chovné stanici jezevčíků dostane za rok štěně a 6 000 Kč. 

Po osmi měsících musela s prací skončit a za odměnu dostala štěně a 2 000 Kč. Jakou cenu 

má štěně? 

Komentář: 

Hledáme vztah mezi domluvenou roční odměnou a osmiměsíční odměnou. Vidíme, že do 

konce roku chyběly Tereze odpracovat 4 měsíce a přišla o odměnu 4 000 Kč. 

Předpokládáme, že odměna za každý měsíc byla nastavena stejně, proto za jeden měsíc 

dostávala Tereza 1 000 Kč. Na základně tohoto zjištění je pak zřejmé, že jezevčík 

vynahrazoval odměnu šesti měsíců, tedy 6 000 Kč.  

 

Úloha H.4. (Matematická Olympiáda, Z7, 2016/2017) 

Napište místo hvězdiček číslice tak, aby následující zápis součinu dvou čísel byl platný: 

         ∗ ∗ ∗ 

×      ∗ ∗ ∗   

      ∗ ∗ ∗ ∗ 

  4 9 4 9 

   ∗ ∗ ∗         

∗ ∗ ∗ 4 ∗ ∗ 

          (L. Hozová) 

Nápověda. Začněte s druhou číslicí druhého součinitele.    

Komentář: 

Jedná se o algebrogram, kde využijeme znalosti součinu a součtu čísel. K jeho vyřešení je 

potřeba nejprve odhalit jeho „slabé místo“, které nám již radí nápověda. Ptáme se tedy, pro 

jaká čísla, nám vyjde součin  ∗ ∗ ∗ × ∗ = 4 949. Jediné dva součiny končí na číslici 9, a to 

součin 3 × 3 a 7 × 7, přitom se nemůže jednat o součin 3 × 3, protože násobením 

trojciferného čísla trojkou, nikdy nemůže vyjít čtyřciferné číslo začínající cifrou 4 

(maximálně může začínat cifrou 3). Víme tedy, že součin má teď určitě podobu  

∗ ∗  7 ×  7 = 4 949. Odtud je jasné, že i první cifra bude 7, a aby součin platil, prostřední 

musí být 0.  

 V dalším kroku můžeme určit první číslici druhého činitele, ptáme se totiž, co 

dosadíme za hvězdičky, když 707 × ∗ = ∗ ∗ ∗. Číslo 707 můžeme násobit jedině číslem 1, 

aby součin zůstal trojciferný.  
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 Částečně vyřešené zadání tak vypadá následovně:  

         7 0 7 

×     1 3 ∗   

      ∗ ∗ ∗ ∗ 

  4 9 4 9 

   7 0 7        

∗ ∗ ∗ 4 ∗ ∗ 

 Abychom úlohu dotáhli do zdárného konce, je potřeba určit poslední číslici druhého 

činitele. Pomůže nám jediná zadaná cifra výsledného součtu. Víme, že součet 

∗ + 4 + 7 končí cifrou 4. Za hvězdičku tak můžeme dosadit jedině číslici 3, kdyby předchozí 

součet nepřesáhl desítku, nebo 2, kdybychom museli z předchozího součtu jedničku přičítat. 

Hledáme tedy násobek 7, který končí číslici 3, nebo 2. Číslici 3 končí součin 9 × 7 a číslici 

2 součin 6 × 7. Číslo 9 můžeme vyloučit, protože po jeho dosazení by neodpovídal výsledný 

součet, jedná se tedy o číslo 6.  

 Místo hvězdiček tak doplníme čísla: 

        7 0 7 

×     1 3 6  

     4 2 4 2 

  4 9 4 9 

   7 0 7        

1 2 4 4 3 2 
 

Úloha H.5. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Dana střílí na terč. V prvním kole získala 14 bodů a ve 

druhém kole 16 bodů (viz obrázek). Kolik bodů získala 

v třetím kole? 

(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 22 

Komentář: 

Úloha může být brána jako speciální příklad algebrogramu, ve kterém však nejsou hledaná 

čísla nahrazena symboly, ale barvami terče. Kdybychom jednotlivé barvy od vnější strany 

až po vnitřek označili postupně písmeny a, b, c, získáme rovnice: 

𝑏 + 𝑏 = 14 

𝑏 + 𝑐 = 16 

𝑐 + 𝑐 =? 
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Postupným vyřešením získáme, že v posledním kole získala Dana 18 bodů.  

I. Rovnice  

Pod danou kategorii se řadí úlohy, které se řeší pomocí rovnice, nerovnice či jejich soustav. 

Mohou být doprovázeny obrázkovým zadáním, většinou ve formě vah. Pro správné vyřešení 

je důležité uvědomění si, v jakém vztahu jsou zadané údaje a hledání rovnosti, případně 

nerovnosti, mezi nimi. Úlohy mohou řešit i žáci, kteří ještě učivo rovnic neprobírali, a to 

pomocí úvahy.  

 

Příklady úloh: 

Úloha I.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Šest stejných černých korálků a tři stejné bílé korálky jsou umístěny na vahách, jak je 

znázorněno na obrázku (ramena vah jsou vyvážena). Urči celkovou hmotnost všech devíti 

korálků.  

 

(A) 100 g (B) 99 g (C) 96 g (D) 94 g (E) 90 g 

Komentář: 

Tato úloha reprezentuje soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Z druhého obrázku 

odebráním jednoho černého korálku z každé misky vah zjistíme, že dva černé korálky spolu 

s jedním bílým korálkem váží dohromady 30 g. Vyměníme černé korálky za bílé, jak nám 

nabízí první váha. Na jedné misce tak získáme tři bílé korálky spolu s šestigramovým 

závažím, na druhé misce třicetigramové závaží. Z obou misek ubereme šestigramové závaží 

(lépe řečeno ubereme ho z jedné misky a u té druhé vyměníme 30g závaží za takové, které 

je o 6 g lehčí), tím nám vznikne vztah, že tři bílé korálky váží tolik, co 24g závaží. Jeden 

bílý korálek pak váží 8 g a jeden černý o 3 g více (vyjádříme z prvního obrázku). Celkem 

tedy všechny korálky váží 90 g.  

 

Úloha I.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Pět míčků označených písmeny A, B, C, D, E, váží 

30 g, 50 g, 50 g, 50 g a 80 g. Podle obrázku 

rovnoramenných vah urči, který míček váží 30 g.  

(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E 
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Komentář: 

V úloze pracujeme jak s rovnicí, tak nerovnicí. Můžeme vyjít z rovnice 𝐴 + 𝐷 = 𝐵 + 𝐶 +

𝐸. Aby platila, musí míčky 𝐴, 𝐷 vážit 50 g a 80 g a míčky 𝐵, 𝐶, 𝐸 50 g nebo 30 g (50 + 80 =

50 + 50 + 30). Pomocí nerovnice 𝐸 + 𝐵 > 𝐴 + 𝐶, pak dosadíme za písmena konkrétní 

hodnoty. Aby A bylo spolu s C lehčí než 𝐸 + 𝐵, musí míček A vážit 50 g a míček C 30 g. Za 

A máme totiž nabídku dosadit 50 g nebo 80 g, kdyby však míček vážil 80 g, tak 80 g + 30 g 

(nejmenší možná váha, která by byla na misce spolu s daným míčkem) by převážil míčky 

𝐸 + 𝐵 (protože ty nemohou mít hodnotu větší než 50 g, tedy dohromady by spolu vážily 

100 g). Za C máme možnost dosadit hmotnost 50 g nebo 30 g s tím, že když dosadíme 50 g, 

tak by byla miska těžší než s míčky E a B (50 g + 50 g > 50 g + 30 g). Hledaný 30g míček 

se proto ukrývá pod písmenem C. 

 

Úloha I.3. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2015/2016)  

Pro výuku angličtiny byli žáci 7. ročníku rozdělení do tří skupin. V první skupině je o 16 

žáků méně než v 2. a 3. skupině dohromady. Ve 2. skupině je o 20 žáků méně než v 1. a 3. 

skupině dohromady. Kolik žáků je ve 3. skupině? 

Komentář: 

Úlohu můžeme řešit pomocí soustavy dvou rovnic o třech neznámých, kde první skupina je 

označena písmenem x, druhá y a třetí z. Žáci, kteří se ještě s učivem soustav nesetkali, mohou 

využít vizuálního překreslení do formy vah, jak je znázorněno v úloze I.1.  

𝑥 + 16 = 𝑦 + 𝑧 

𝑦 + 20 = 𝑥 + 𝑧 

Z rovnic si můžeme vyjádřit z a následně obě rovnice sečíst. Po vydělení zjistíme, že 

v poslední skupině bylo 18 dětí.  

𝑧 = 𝑥 − 𝑦 + 16 

𝑧 = −𝑥 + 𝑦 + 20 

2𝑧 = 36 

𝑧 = 18 

 

Úloha I.4. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2018/2019)  

Bageta a rohlík stojí dohromady 12 Kč. Rohlík je přitom třikrát levnější než bageta. Kolik 

korun zaplatíme celkem za 2 bagety a 5 rohlíků? 
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Komentář: 

Pro určení správné ceny je potřeba zjistit, kolik stojí bageta a kolik rohlík. Víme, že bageta 

spolu s rohlíkem stojí dohromady 12 Kč. Jeden rohlík je třikrát levnější než bageta, což 

znamená, že za cenu jedné bagety bychom mohli koupit tři rohlíky. Z prvního vztahu 

můžeme bagetu nahradit právě třemi rohlíky, zjistíme tak, že tři rohlíky spolu s jedním 

rohlíkem stojí dohromady 12 Kč, tedy za jeden rohlík zaplatíme 3 Kč. Jelikož je bageta 

třikrát dražší, za bagetu utratíme 9 Kč. Dohromady 2 bagety a 5 rohlíků stojí 51 Kč. 

 

Úloha I.5. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016) 

Luděk založil malou restauraci. Jeho kamarád Gustav mu dal několik čtvercových stolů 

a židlí. Pokud by Luděk chtěl ke každému stolu postavit 4 židle, 6 židlí by mu chybělo. 

Pokud stoly spojí po dvou a přistaví k nim vždy 6 židlí, zůstanou mu 4 židle. Kolik stolů 

dostal Luděk od Gustava? 

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16 

Komentář: 

Úlohu můžeme řešit pomocí rovnice. Počet stolů označíme například písmenem x  

a zjišťujeme, jaký je počet židlí. V prvním rozdělení, když se kolem každého stolu postaví 4 

židle, jich chybí 6, počet židlí tak můžeme vyjádřit jako 4𝑥 − 6. 

V druhém případě rozdělíme ke dvěma stolům 6 židlí (k jednomu stolu jsou to 3 

židle) a 4 nám budou přebývat, jejich počet tak vyjádříme jako 3𝑥 + 4. 

Když oba počty porovnáme, dospějeme k závěru, že Luděk dostal od Gustava 10 

stolů. 

4𝑥 − 6 = 3𝑥 + 4 

𝑥 = 10 

J. Diofantické rovnice 

Patří zde úlohy, které vedou na soustavy rovnic o více neznámých, kde by měl počet rovnic 

převyšovat počet neznámých. Žáci je většinou řeší metodou pokus-omyl nebo úvahou.  

 

Příklady úloh: 

Úloha J.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Žába Vilma sní denně 5 pavouků. Když je Vilma velmi hladová, sní za den 10 pavouků. Za 

posledních 9 dní snědla 60 pavouků. Kolik z těchto dní byla velmi hladová? 
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(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 9 

Komentář: 

Víme, že Vilma sní každý den alespoň 5 pavouků, kdyby tedy nebyla velmi hladová, snědla 

by za devět dní 45 pavouků. Za devět dní však snědla 60 pavouků, což je o 15 pavouků více 

než normálně, některé dny tak byla velmi hladová. Když je Vilma velmi hladová, sní o 5 

pavouků za den více. Z toho plyne, že Vilma byla velmi hladová tři dny (15 pavouků 

přebývá, vydělíme je pěti, což je počet pavouků, které sní Vilma navíc, dostaneme číslo 3).  

 

Úloha J.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Mirek má 2 automaty: v prvním získá za bílý žeton 4 červené žetony, zatímco ve druhém 

získá za 1 červený žeton 3 bílé. Mirek měl 4 bílé žetony. Po 11 výměnách má 31 žetonů. 

Kolik z nich je červených?  

(A) 11 (B) 14 (C) 17 (D) 21 (E) 27 

Komentář: 

Když mění Mirek žetony na červeném automatu (vydává červené žetony), přibydou mu tři 

žetony (1 utratí a 4 získá), když mění na bílém automatu (vydává bílé žetony) dostane navíc 

dva žetony. Na začátku má 4 žetony, určitě se mu 11 výměnách zvýší žetony o 2 (11 ∙ 2 =

22), celkem by tedy měl 26 žetonů, do 31 chybí 5, tzn. měl 5 „výnosnějších“ výměn. Z 11 

výměn proto na červeným automatu provedl pět výměn a na bílém šest (11 − 5 = 6). 

Teď se zaměříme na barvy žetonů. Musíme dodržet 5 červených výměn a 6 bílých s tím, 

že na začátku má Mirek 4 bílé žetony. Bílé žetony smění na červené, po čtyřech výměnách 

má 16 červených žetonů, jeden vymění za bílé, má tedy 15 červených a 3 bílé. Jeden bílý 

ještě vymění za červené (aby byly dodrženo 5 červených výměn), má 19 červených a 2 bílé 

žetony. Nakonec ještě vymění 5 červených za bílé (aby bylo dodrženo 6 bílých výměn), na 

konci bude mít Mirek 14 červených a 17 bílých žetonů. 

K. Kombinatorické úlohy  

Mezi kombinatorické úlohy, které by mohly být zvládnuty na základní škole, patří ty, 

k jejichž řešení stačí uvažování jistých možností a vybírání těch nejvhodnější pro zadání. 

Setkat se žáci mohou i s některými uspořádáními, nejčastěji s permutacemi, ale někdy také 

s variacemi a kombinacemi, v drtivé většině však jenom bez opakování. Žáci neznají vzorce, 

proto úlohy řeší buď vypsáním všech možností, grafickým schématem nebo úvahou. 
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Příklady úloh:  

Úloha K.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016) 

Alenčina maminka chce mít nůž na pravé 

straně každého talíře a vidličku na levé. 

Alespoň kolikrát musí Alenka vyměnit nůž 

s vidličkou, aby měla maminka radost? 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

Komentář: 

Uvažujeme možnosti, jak můžeme vyměnit nůž s vidličkou a hledáme ty, které jsou co 

nejefektivnější pro žádané uspořádání. Zjistíme, že je zapotřebí nejméně dvou kroků, 

například vyměníme vidličku z prvního talíře s nožem z druhého tak, ať je nůž na pravé 

straně a poté vyměníme nůž s vidličkou u třetího talíře.  

 

Úloha K.2. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2016/2017) 

Babička přinesla Davidovi, Lucce a Honzíkovi tři nanuky: jeden jahodový, jeden 

čokoládový a jeden vanilkový. O nanuky se spravedlivě podělí, takže každé z dětí si vezme 

jeden. Kolik mají děti možností, jak se o nanuky rozdělit? 

Komentář: 

Počítáme permutace, jak rozdělit tři nanuky mezi tři děti. Předpokládáme, že žáci neznají 

vzorec, můžou si tedy všechny možnosti vypsat (číslo je malé, proto jim vypisování nezabere 

moc času) nebo vyřešit úvahou. Předpokládejme, že David je první, proto má na výběr ze tří 

možností, Lucka bude vybírat jako druhá a má ještě dvě možnosti a Honzík bude poslední, 

proto mu zbude jediná možná volba. Výsledek získáme, když mezi sebou možnosti dětí 

vynásobíme (3 ∙ 2 ∙ 1 = 6).  

 

Úloha K.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2017) 

Julie má pastelky 4 různých barev. Každý ze čtyř států na mapě ostrova 

vpravo chce vybarvit jednou barvou tak, aby každé dva sousední státy 

měly různé barvy. Kolika způsoby může mapu vybarvit? 

(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 36 (E) 48 

Komentář: 

Úloha v sobě skrývá jak permutace, tak i variace bez opakování. Uvažuje totiž dvě možnosti, 

jak Julie mohla mapu obarvit. Za prvé mohla dát každému státu jinou barvu a za druhé mohla 
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dva státy obarvit stejnou barvou (nemají totiž společnou hranici) a zbytek různými barvami. 

Kdyby každý stát vybarvila jinou barvou, získala by 24 možností obarvení (postup je 

podobný jako v úloze K.1.), kdyby dva státy obarvila stejnou barvou, dostala by rovněž 24 

možností (pro stejné státy má čtyři možnosti obarvení, pro jeden sousední tři možnosti a pro 

poslední dvě možnosti). Celkem tedy existuje 48 různě vybarvených map.  

 

Úloha K.4. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2018)  

Kuličky padají na desku s řadou kolíku. Kulička se odrazí buď vpravo 

nebo vlevo pokaždé, když zasáhne kolík. Jedna možná cesta kuličky je 

znázorněna na obrázku. Kolika různými cestami se mohou dostat kuličky 

do zásobníku B? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

Komentář: 

Uvažujeme, jakými cestami by mohla kulička do zásobníku doputovat. Na prvním kolíku 

má kulička dvě možnosti odražení, aby se stále do B dostala, jednu z nich označme třeba L 

(kulička se odrazí vlevo) a druhou P (kulička se odrazí vpravo). Cesta P se už dále nemůže 

větvit, na druhém kolíku se musí kulička odrazit vlevo a na dalším taktéž, našli jsme tedy 

jednu možnou cestu. Cesta L se může dále větvit, a to hned na dalším kolíku, získáme tak 

dvě cesty LL a LP. Cesta LP se již nemůže dále větvit, získali jsme proto druhou možnou 

cestu. Zbývá prověřit cestu LL, ta se na dalším kolíku zase může větvit na dvě další a pak 

zapadnout do B, získali jsme tudíž další dvě cesty. Celkově proto existují čtyři možné cesty, 

kterými se kulička může do zásobníku dostat.  

 

Úloha K.5. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2017/2018)  

Rodina Novákova zaparkovala auto v garážích obchodního centra. Po nákupu zjistili, že si 

nepamatují, zda zaparkovali na zeleném, červeném nebo modrém parkovišti, ani číslo 

parkovacího stání. Pavlík si pamatoval, že v čísle se vyskytovaly číslice 3, 7 a 6, ale nevěděl, 

v jakém pořadí. Kolik možností musí Novákovi prověřit, aby určitě auto našli, jestliže 

v každém parkovišti je 999 míst označených všemi celými čísly od 1 do 999? 

Komentář: 

V úloze počítáme permutace bez opakování ze tří prvků. Možná čísla, která získáme z cifer 

3, 7 a 6 si můžeme buď vypsat, nebo vypočítat úvahou (na první místo můžu dosadit tři 

číslice, na druhé už jen dvě a na poslední jedno, možnosti mezi sebou vynásobíme). Kromě 

možných míst máme ještě na výběr 3 barvy parkovišť, celkem se tedy může auto nacházet 
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na 18 místech (6 ∙ 3). Aby rodina Novákova auto určitě našla, je potřeba prověřit všechna 

místa.  

 

Úloha K.6. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

David staví věže z dřevěných hranolů o rozměrech 1 cm x 

1 cm x 2 cm, jak je znázorněno na obrázku. Jak vysoká bude 

věž postavená tímto způsobem z 28 hranolů? 

(A) 9 cm (B) 11 cm (C) 12 cm (D) 14 cm (E) 17 cm 

Komentář: 

Hledáme, jak bude věž z 28 hranolů vypadat, musíme tedy přijít na to, jakým způsobem je 

tvořena řada věží a jak bude pokračovat. Na první věž potřebujeme 3 hranoly, na druhou 6, 

na třetí 10 a na čtvrtou 15. Věže tedy vznikají přidáním postupně 3 hranolů k předchozí 

konstrukci, další vznikne přidáním 4 hranolů a poslední přidáním 5 hranolů. Sledujeme také, 

že když přidáme lichý počet hranolů, věž má v posledním patře jenom jednu kostku, v sudém 

počtu tvoří „domeček“, viz první věž.  

 V dalším kroku bychom tím pádem přidali 6 hranolů, dohromady by naše konstrukce 

měla 21 hranolů a měla by tři patra. Další stavba by přidáním 7 hranolů docílila námi hledané 

hodnoty (28 hranolů) a stavba by měla 4 patra s jednou kostkou ve 4. patře. Výška stavby 

by tak měřila 11 cm (delší hrana je ve čtyřpatrové budově čtyřikrát a kratší třikrát).  

L. Teorie grafů  

Do této kategorie patří jednoduché úlohy z teorie grafů. Žáci se mohou setkat například 

s Eulerovským tahem, hledáním nejmenšího (či největšího) počtu hran, které lze z grafu 

odstranit, aby se vyhovělo zadání, či pracují s vrcholy grafu. 

 

Příklady úloh: 

Úloha L.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Vašek si hraje se skládacím metrem, který je složen z 10 stejných částí 

(jako na obrázku). Který z následujících útvarů z něj nemůže složit? 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
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Komentář: 

Úloha je příkladem Eulerova grafu, protože hledáme, které útvary nelze nakreslit jedním 

tahem (který nelze poskládat pomocí metru). Ke správnému řešení žák dospěje posouzením 

jednotlivých možností a za výsledek označí písmeno (E). 

 

Úloha L.2. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2016) 

Linda má na ledničce silnými magnety připevněno sedm 

pohlednic. Podívej se na obrázek vpravo. Urči největší počet 

magnetů, které může Linda odstranit, aby žádná pohlednice 

nespadla. 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

Komentář: 

V úloze hledáme minimální kostru grafu (nejmenší počet magnetek, které udrží všechny 

pohlednice). Jelikož stačí, aby byla jedna pohlednice přidržena právě jedním magnetem, 

zbytek magnetů můžeme odstranit, přitom většinou necháváme ty, které spojují více 

pohlednic (ale není to pravidlo). Můžeme tak odebrat až čtyři magnety. 

 

Úloha L.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2017) 

Na planetě je 10 ostrovů, které jsou propojeny 12 mosty. Urči 

nejmenší počet mostů, které je třeba uzavřít, aby nebylo možné 

po mostech přejít z ostrova A na ostrov B. 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

Komentář: 

Hledáme nejmenší počet hran, které musíme z grafu odebrat, aby neexistovala cesta mezi  

A a B. Po prozkoumání grafu zjistíme, že z A vedou 3 cesty, 2 z nich se však poté spojí 

a pokračují do B, jako jedna cesta. Analogicky je to s ostrovem B. Stačí tedy odebrat jen dvě 

hrany, aby ostrovy nebyly spojeny, a to vždy poté, co se dvě cesty spojí v jednu. 

 

Úloha L.4. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Vojta propojil osm žárovek. Zpočátku jsou všechny žárovky zhasnuté. 

Když se dotkne některé žárovky, rozsvítí se i se žárovkami s ní přímo 

spojenými. Určete nejmenší počet žárovek, kterých se musí Vojta 

dotknout, aby se rozsvítily všechny žárovky.  

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
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Komentář: 

Pracujeme s vrcholy grafu a jejich stupni. Abychom rozsvítili co nejvíce žárovek při co 

nejmenším počtu doteků, vybíráme takové žárovky, do kterých vede co největší počet drátů 

(vrcholy se stupni 3, poté 2) a které rozsvítí ještě nesvítící žárovky. Vojta se musí dotknout 

nejméně tří žárovek. 

M. Logický důsledek  

U logického důsledku vyvozujeme závěry na základě informací v zadání.  

U komplikovanějších úloh žákům může pomoct utřídit si informace do grafického schématu 

či tabulky. Tyto úlohy ve složitější formě jsou pak často součástí přijímacích testů na vysoké 

školy.  

 

Příklady úloh: 

Úloha M.1. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2016) 

Výsledky vyřazovacího turnaje v boxu ve čtvrtfinále, semifinále a finále jsou (ne nutně 

v tomto pořadí): Bart porazil Antonyho, Carl porazil Damiena, Glen porazil Henryho, Glen 

porazil Carla, Carl porazil Barta, Ed porazil Freda, Glen porazil Eda. Která dvojice boxovala 

ve finále? 

(A) Glen a Henry  (C) Carl a Bart (E) Carl a Damien 

(B) Glen a Carl  (D) Glen a Ed 

Komentář: 

V této úloze máme několik možností, jak ji řešit. Můžeme prozkoumat výroky a sestavit, jak 

vypadala jednotlivá kola, nebo spočítat, kolikrát se jednotlivá jména vyskytují, a podle toho 

určit finálovou dvojici (jména se budou opakovat nejčastěji). Oběma metodami posléze 

zjistíme, že finálovou dvojicí byl Glen a Carl. 

 

Úloha M.2. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2019) 

Adam, Běla, Cecílie, Dora a Erik se sešli na večeři. Když přicházeli, tak si jednou podali 

ruku s každým, koho znali. Adam podal ruku jednou, Běla dvakrát, Cecílie třikrát a Dora 

čtyřikrát. Kolika lidem podal ruku Erik? 

(A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 4  (E) 0 

Komentář: 

Zkoumáme možnosti, jak si přátelé mohli podávat ruce. Pro tuto úlohu asi nejlépe poslouží 

obrázek či jiný schématický nákres, dá se však vyřešit i bez něj. Víme, že Dora si podala 
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ruku čtyřikrát, tedy ji podala všem ostatním. Adam podal ruku jenom jednou a tou jedinou 

osobou byla Dora, Cecílie si podala ruku třikrát, a to jednou Doře a pak zbývajícím přátelům 

(kromě Adama). Zbývá Běla, která si ruce podala dvakrát, s Dorou a Cecílií. Z toho plyne, 

že Erik podal ruku také dvěma lidem, Doře a Cecílii.  

 

 

Úloha M.3. (Pangea, 8. ročník, 2019) 

Který obrázek logicky patří na místo otazníku? 

 

a)  b)  c)  d)  e)  

Komentář: 

Analyzujeme, jak se posouvají barvy v jednotlivých řadách, a podle toho doplňujeme 

chybějící obrázek v poslední řadě. Například barva umístěná vpravo dole se přesune vpravo 

nahoru a poté vlevo nahoru. U posledního čtverce je vpravo dole černá barva, proto 

v chybějícím obrázku bude černá vlevo nahoře, za otazník tedy můžeme dosadit možnost b) 

nebo c). Dále můžeme sledovat, jak se mění barva, která je umístěna vpravo nahoře, ta se 

posune vlevo nahoru a skončí vlevo dole. U chybějící řady je vpravo nahoře červená barva, 

proto v posledním obrázku bude červená vlevo dole, čemuž odpovídá jedině možnost c). 

Chceme-li mít jistotu, můžeme ještě prověřit zbývající barvy.  
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Úloha M.4. (Pangea, 8. ročník, 2019) 

Tři kamarádky Katka, Hanka a Sylva našly během krátké procházky v lese 15 hub. 

Spravedlivě si je rozdělily, každá si jich vzala 5. Nepoznaly však, že 5 z nich bylo 

jedovatých. Sice ne smrtelně, ale stačily na to, aby z nich člověku, který je snědl, bylo 

několik hodin špatně. 

Katka si ze tří hub udělala smaženici a udělalo se jí špatně. Zbývající houby raději vyhodila 

a hned volala Hance a Sylvě. Hanka ale tvrdila, že u nich doma všechny houby hned snědli 

a špatně není nikomu. Sylva se vyděsila, protože právě snědla smaženici ze tří hub. Hned se 

ptala táty, ten zbylé dvě prohlédl a potvrdil, že obě jsou jedlé.  

Jak tedy dopadne Sylva, pokud nepůjde na výplach žaludku? 

a) Sylvě určitě špatně nebude. 

b) Sylvě určitě špatně bude, z hub, které snědla, však byly jedovaté maximálně 2. 

c) Sylvě určitě špatně bude, všechny 3 houby, které snědla, byly určitě jedovaté. 

d) Sylvě určitě špatně bude, o tom, kolik se snědených hub bylo jedovatých, nemůžeme 

říct s jistotou. 

e) Sylvě nejspíš špatně bude, je ale i možnost, že žádnou jedovatou houbu nesnědla.  

Komentář: 

Vycházíme z textu, utřídíme si informace a vybíráme vhodnou odpověď. Dívky našly v lese 

15 hub, z nich 5 je jedovatých. Houby si rozdělily rovným dílem, takže každá si jich domů 

přinesla pět. Hledáme, kolik jedovatých hub si mohly dívky přinést domů. Víme, že si Katka 

přinesla alespoň jednu jedovatou houbu, Hanka si nepřinesla ani jednu a Sylva má určitě dvě 

houby jedlé. Z toho plyne, že je možné, ale spíše nepravděpodobné, že všech pět jedovatých 

hub si domů přinesla Katka, v tomto případě by Sylva byla v pořádku. Pravděpodobnější je 

však, že Sylva snědla alespoň jednu jedovatou houbu. Správně je tak možnost e). 

 

Úloha M.5. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Adam, Bedřich a Cyril chodí denně na procházku. Jestliže Adam nemá čepici, potom 

Bedřich má čepici. Jestliže Bedřich nemá čepici, potom Cyril má čepici. Bedřich dnes nemá 

čepici. Kdo dnes má čepici? 

(A) Adam a Cyril   (C) jen Cyril   (E) nelze určit 

(B) jen Adam   (D) ani Adam, ani Cyril 

Komentář: 

Určujeme, co plyne ze dvou implikací ze zadání. Když Bedřich nemá čepici, tak podle druhé 

implikace (jestliže Bedřich nemá čepici, potom Cyril má čepici) má čepici Cyril. U první 
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implikace (Jestliže Adam nemá čepici, potom Bedřich má čepici.) není pravdivý druhý 

výrok, proto musíme negovat i ten první, Adam má proto čepici také.  

N. Logický rozpor 

Do této kategorie se řadí úlohy, v nichž potřebujeme rozhodnout, které z nabízených 

odpovědí jsou lživé, jsou tedy s ostatními výroky v rozporu, k tomu provedeme tzv. průchod 

logických variant. Stejně jak u předchozí kapitoly nám k vyřešení může posloužit utřídění 

informací např. do tabulky.  

 

Příklady úloh: 

Úloha N.1. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2019) 

Robert udělal 5 prohlášení (A)–(E), z nichž právě jedno je lež. Které? 

(A) Můj syn Petr má 3 sestry.   (D) Můj syn Petr má 2 bratry. 

(B) Moje dcera Anna má 2 bratry.  (E) Mám 5 dětí. 

(C) Moje dcera Anna má 2 sestry. 

Komentář: 

Mezi výroky hledáme ten, který jako jediný nemůže nastat právě tehdy, když ostatní platí. 

Předpokládáme třeba, že je první výrok pravdivý, pak výrok (B) může být také pravdivý 

(jeden z jejich bratrů bude Petr), i výrok (C) může být pravdivý (když má Anna 2 sestry, pak 

má Petr sestry 3), ale výrok (D) koliduje s výrokem (B) (Anna by musela mát 3 bratry, aby 

byl výrok pravdivý), proto jeden z nich nebude pravdivý. O tom rozhodne výrok (E), který 

říká, že má Robert 5 dětí, tedy výrok (B) je pravdivý a lživým je výrok (D) (aby byl pravdivý 

musel by mít dětí 6).  

O. Pravdomluvci a lháři  

V kategorii „Pravdomluvci a lháři“ procházíme možné kombinace pravdivých 

a nepravdivých výroků a vybíráme z nich ty, které odpovídají zadání.  

 

Příklady úloh: 

Úloha O.1. (Matematický Klokan, kategorie Kadet, 2018) 

Lev se ukrývá v jednom ze tří pokojů. Na dveřích pokoje č.1 je napsáno: „Lev je tady.“ Na 

dveřích pokoje č. 2 vidíme: „Lev tady není.“ Na dveřích pokoje č. 3 čteme: „2 + 3 = 2 × 3.“ 

Právě jedno z těchto tvrzení je pravdivé. Kde je lev ukrytý? 

(A) V pokoji č. 1.    (D) Může být v každém pokoji. 
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(B) V pokoji č. 2.    (E) V pokoji č. 3. 

(C) Může být v pokoji č. 1 nebo 2. 

Komentář: 

Zkoumáme jednotlivá tvrzení a snažíme se najít to pravdivé. Výrok na dveřích č. 3 určitě 

není pravdivý, protože neplatí rovnost, pravdivý bude tedy jeden z prvních dvou výroků. 

Předpokládáme-li, že je pravdivý první výrok („Lev je tady.“), byl by i druhý výrok pravdivý 

(lev by byl v prvních dveřích, proto by nebyl v druhých). První výrok je tak rovněž 

nepravdivý. Z toho plyne, že lev je ve třetích dveřích (nemůže být v prvních, protože by byl 

první výrok pravdivý, což není, nemůže být ve druhých, protože tento výrok je pravdivý 

a říká, že zde lev není, zbývají proto poslední dveře). 

 

Úloha O.2. (Matematická Olympiáda, kategorie Z7, 2016/2017) 

Na lyžařské soustředění přijeli 4 kamarádi ze 4 světových stran a vedli následující rozhovor. 

Karel: „Nepřijel jsem ze severu ani z jihu.“ 

Mojmír: „Zato já jsem přijel z jihu.“ 

Pepa: „Přijel jsem ze severu.“ 

Zdenda: „Já z jihu nepřijel.“ 

Víme, že jedna výpověď není pravdivá. Určete, která to je. 

Kdo tedy přijel ze severu a kdo z jihu?      (M. Volfová)  

Nápověda. Přeformulujte předchozí výpovědi vzhledem ke světovým stranám (nikoli 

vzhledem k jednotlivým kamarádům). 

Komentář: 

Opět posuzujeme, které z tvrzení je lež. Můžeme začít s Karlovým prohlášením, kdyby lhal, 

znamenalo by to, že přijel ze severu nebo z jihu. To však koliduje s výpověďmi Mojmíra 

a Pepy, Karel tedy mluví pravdu. Kdyby lhal Mojmír, a z jihu by nepřijel, není mezi 

kamarády nikdo, kdo by z jihu přijet mohl, Mojmír proto také mluví pravdu. Kdyby lhal 

Pepa a ze severu by nepřijel, mohl by přijet ze severu Zdenda, našli jsme tak možnou 

nepravdivou výpověď, z jihu tak přijel Mojmír a ze severu Zdenda.  

 

Úloha O.3. (Matematický Klokan, kategorie Benjamín, 2018) 

Kolem kulatého stolu sedí 14 osob. Každá z nich je buď lhář, nebo 

mluví pravdu. Každá tvrdí: „Oba mí sousedé jsou lháři.“ Zjistěte 

největší možný počet lhářů.  
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Komentář: 

Hledáme takovou kombinaci osob, aby odpovídala zadání. Určitě nemůžou být všichni lháři, 

protože by měli pravdu, že jejich sousedé jsou lháři. Lhář tedy musí sedět buď mezi dvěma 

pravdomluvci, nebo lépe mezi jedním pravdomluvcem (můžeme onačit třeba P) a jedním 

lhářem (můžeme označit L). Pravdomluvec musí vždy sedět mezi dvěma lháři. Stůl tedy 

obsazujeme následujícím vzorem L, L, P, L, L, P atd. dokud nedojdeme k poslední osobě, 

která však musí být pravdomluvec (i když by podle vzoru vycházel lhář), protože je stůl 

kulatý a vedle sebe by seděli tři lháři, což není možné. U stolu tak může sedět nanejvýš devět 

lhářů.  

P. Statistika 

Do této kategorie patří úlohy požadující po žákovi orientaci v tabulkách a grafech, v nichž 

zjišťuje či uspořádává prvky. Žák rovněž pracuje s daty, přičemž na základní škole se 

většinou setká jen s výpočtem průměrné hodnoty (aritmetický průměr).  

 

Příklady úloh: 

Úloha P.1. (Pythagoriáda, 6. ročník, 2018/2019) 

Ve školní soutěži ve sběru papíru nasbírala třída 6.A, která má 25 žáků, průměrně 8 kg papíru 

na 1 žáka. Třída 6.B, která má 26 žáků, donesla celkem 286 kg papíru. O kolik kilogramů 

více nebo méně nasbírala průměrně na žáka třída 6.B? 

Komentář: 

Úloha pracuje s aritmetickým průměrem. Když víme, že 26 žáků doneslo 286 kg, tak na 

jednoho žáka vychází hodnota 11 kg papíru (množství papíru děleno počtem žáků), což je 

o 3 kg více než vychází v 6.A. 

 

Úloha P.2. (Pangea, 9.ročník, 2020) 

Z grafu je patrné, že papírových novin se prodává čím dál méně. 

Urči, které z uvedených tvrzení je nepravdivé. 

a) U Blesku je patrný prudký výkyv prodeje směrem vzhůru v prvních měsících roku 

2007. 

b) Ve sledovaném období se prodej Mladé fronty DNES snížil více než o třetinu. 

c) V období let 2006 a 2007 byl Deník prodávanější než Mladá fronta DNES. 

d) V celém sledovaném období platí, že součet prodaných výtisků Sportu, Lidových 

novin a Hospodářských novin nedosáhl prodejů Blesku. 
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e) Nejmenší propad prodeje ve sledovaném období zaznamenalo Právo. 

 

 

Komentář: 

K výsledku dospějeme posouzením jednotlivých variant, jejichž správnost ověřujeme na 

přiloženém grafu. Můžeme začít od možnosti a), kterou po prozkoumání grafu určíme jako 

pravdivou. Pro možnost b) zjistíme, že prodej Mladé fronty DNES začínal přibližně na 

30 000 výtiscích a konečná hodnota se pohybuje kolem 18 000 výtisků, což odpovídá více 

než třetině, tedy b) je rovněž správně. V letech 2006 a 2007 byl Deník opravdu prodávanější 

než Mladá fronta DNES, proto i možnost c) je správně. Prodej Sportu, Hospodářských novin 

a Lidových novin byl poměrně konstantní a dosahoval přibližně od 5 000 do 8 000 výtisků, 



61 
 

nikdy tak jejich součet nedohnal Blesk. Nepravdivý výrok se ukrývá až v možnosti (E), 

menší úbytek určitě zaznamenaly noviny jako Sport, Hospodářské noviny a Lidové noviny. 

Q. Funkční myšlení 

Žáci v této kategorii pracují s proměnnými, hledají mezi nimi vztahy a zaznamenávají je do 

grafu. Z učiva základních škol do této kategorie spadá zejména přímá a nepřímá úměra.   

 

Příklady úloh: 

Úloha Q.1. (Pythagoriáda, 7. ročník, 2017/2018)  

Na letním táboře soutěží skupina dívek a chlapců ve škrábání brambor. Čtyři dívky oškrábaly 

dané množství brambor za 3 hodiny, zatímco šestičlennému družstvu chlapců trvalo stejné 

množství brambor 2 hodiny. Kdo z nich byl šikovnější? 

Komentář: 

Setkáváme se s nepřímou úměrností, čím více je totiž v družstvu členů, tím rychleji 

brambory naškrábali. Nás zajímá výkonnost vždy jedné dívky a jednoho chlapce z družstva. 

Když předpokládáme, že všechny dívky měly identické tempo, tak jedné dívce by brambory 

zabraly čtyřikrát více času, dané množství by proto oškrábala za 12 hodin. Podobně tomu 

bude u chlapců, jeden chlapec brambory naškrábe za šest krát delší čas, tedy za 12 hodin. 

Z toho plyne, že obě pohlaví jsou stejně šikovná.   
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4. TEST NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

4.1. Projekt výzkumu 

Studium teoretických pramenů týkajících se logického myšlení, existujících logických 

soutěží a mezinárodních testů vytvořilo základ pro realizaci vlastního výzkumu. Ten má 

posloužit jako vhled do úrovně logického myšlení žáků, analyzovat způsoby, jakým žáci 

úlohy řeší a odhalit chyby, kterých se žáci při řešení úloh dopouští. Z provedených 

celosvětových výzkumů (PISA, TIMSS) a logických soutěží je zřejmé, že analýza výsledků 

žáků se může stát užitečným zdrojem informací pro edukační praxi. Výzkum by měl být o to 

přínosnější, protože kromě získaného výsledku navrhuje i korekci chyb. 

4.1.1. Cíl, výzkumné otázky a hypotézy  

Pro tento účel byl zvolen kvantitativný výzkum, jež vychází z filozofie pozitivismu a který 

díky velkému množství zkoumaných osob poskytuje přehled o problému. Pro výzkum byly 

stanoveny dílčí cíle, na jejichž základě byly kladeny následující výzkumné otázky 

a stanoveny hypotézy.  

 

Dílčí cíle výzkumu: 

1. Zjistit míru úspěšnosti žáků při řešení logických úloh. 

2. Zjistit, zda jsou žáci stejně úspěšní v různých kategoriích logického myšlení. 

3. Analyzovat žákova řešení a odhalit způsoby, případně chyby v řešení, a tím určit, co by 

mohlo pomoci k rozvoji logického myšlení. 

  

Výzkumné otázky: 

O1: Jakých výsledků dosahují žáci při řešení logických úloh? 

O2: Závisí úspěšnost žáka na kategorii, ze které úloha pochází? 

O3: Jakým způsobem žáci řeší danou úlohu, případně v čem chybovali? 

 

Hypotézy: 

H1: Žáci budou mít se stoupající náročností úloh horší výsledky. 

H2: Někteří žáci budou v jedné z kategorií úspěšnější, protože mají v této oblasti více 

rozvinuté logické myšlení. 

H3: Žáci budou řešit úlohy podobnými myšlenkovými procesy, případně se dopustí stejných 

chyb, jejichž původ lze odhalit analýzou jejich řešení a lze navrhnout jejich korekci.  
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4.2. Metodika výzkumu 

Pro výzkum byly vybrány základní školy v Brně případně v jeho blízkém okolí, aby 

nedocházelo ke zkreslení dat na základě odlišnosti krajů či typu škol (městské a venkovské 

školy). Výzkum tak nelze aplikovat obecně na všechny české žáky, ale je dostatečnou 

sondou do lokálního složení logického myšlení. Do výzkumu se zapojilo pět brněnských 

základních škol, jmenovitě ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2; ZŠ Brno, Jasanová 2; 

ZŠ Slovanské náměstí 2; ZŠ Sirotkova a ZŠ Bosonožská. Jelikož návratnost testů jedné 

z výše uvedených škol byla velmi nízká (pouze tři testy od 28 žáků), nebyly výsledky 

započítány do celkového průměru, ale testy byly použity při rozboru žákovských řešení.  

Testovanou skupinou byli žáci 9., případně 8. ročníků, protože všichni žáci v tomto 

věku by již měli být ve stádiu formálních logických operací (viz Kapitola 1), a měli by tak 

být schopni pracovat i s abstraktními pojmy. 

 Výsledky byly získány pomocí testu. Test lze definovat jako „zkoušku, úkol, 

identický pro všechny zkoumané osoby s přesně vymezenými způsoby hodnocení výsledků 

a jejich číselného vyjadřování“ (Michalička, 1969).Vytvořený test (viz Přílohy) lze označit 

za: 

 kvazistandardizovaný, tedy test „připravený dokonaleji než testy učitelské, u nichž 

ale standardizace nebyla provedena beze zbytku“ (Chráska, 2007); 

 kognitivní, jež měří úroveň (kvalitu) poznání u žáků; 

 rozlišující (relativního výkonu), umožňuje tak rozhodnout, jakého výkonu žák v testu 

dosáhl vzhledem k populaci testovaných; 

 objektivně skórovatelný – lze objektivně rozhodnout, zda žák vyřešil úlohy správně, 

či nikoli. 

Všechny úlohy v testu jsou otevřené se stručnou odpovědí, které musí žáci sami vytvořit, 

přičemž existuje jen jedna správná odpověď. Test byl koncipován ze dvou základních 

matematických disciplín – algebry (úlohy 1.–3.) a geometrie (úlohy 4.–6.). Úlohy využívaly 

násobky, zlomky a jednoduché rovnice v algebraické části a shodnosti, obsahy a vlastnosti 

rovinných útvarů v geometrické části. Odlišné disciplíny byly zvoleny právě proto, aby bylo 

možné zjistit, zda budou rozdíly v úspěšnosti jejich řešení (viz cíle výzkumu). Úlohy 

v každém ze dvou okruhů byly sestavovány tak, aby byly svým zadáním velmi podobné, ale 

různily se stylem a náročností řešení (byly rozlišeny úrovně 1–3). Ve vybraných okruzích 

bylo s každou další úlohou potřeba odvozovat více vztahů, které měly na sobě komplexnější 

závislost.  
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Reliabilita testu byla měřena podle Cornbachova alfa a má hodnotu 𝛼 = 0,74, což je 

podle Chráska (2007) přijatelná hodnota, protože test má být spolehlivý od 𝛼 = 0,7.  

Nutno zmínit, že v době sběru odpovědí probíhala distanční výuka, což mohlo 

ovlivnit odpovídají hodnotu výzkumu. Nebylo totiž možné zajistit u všech škol vysokou 

návratnost, jak by tomu bylo u prezenčního zadávání testů, a taktéž nebylo možné ověřit 

dodržení stanovených podmínek (časový limit, pomůcky). Jelikož však bylo v mnohých 

testech zmíněno, že žáci některé z úloh nestihli, předpokládáme, že se časového limitu drželi.  

4.3. Popis a interpretace výsledků 

Celkově bylo sesbíráno 96 testů, z nichž do celkového výpočtu bylo zahrnuto pouze 93 testů 

z důvodu již zmíněné nízké návratnosti jedné ze škol. Testy byly sesbíraný ze šesti tříd, 

z nichž pět tříd tvořily 9. ročníky a jedna třída byla tvořena žáky 8. ročníku.  

Při vyhodnocování úloh byl udělen vždy jeden bod za správně vyřešenou úlohu a půl 

bodu za úlohu s numerickou či malou chybou. Úlohy, které byly zřetelně výsledkem tipu 

(i když správného), byly klasifikovány jako „vynecháno“. Celkově tak žáci získali 334,5 

bodů z 558 možných, což v průměru vychází 3,6 bodů na žáka, přitom nejčastěji žáci získali 

pět bodů (s četností 19 žáků), medián se držel na hodnotě čtyři.  

Tabulka 6: Celkové výsledky testu 

Počet bodů 
Četnosti Kumulativní četnosti 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

6 14 0,15 14 0,15 

5,5 1 0,01 15 0,16 

5 19 0,20 34 0,36 

4,5 4 0,04 38 0,40 

4 15 0,16 53 0,56 

3,5 4 0,04 57 0,60 

3 9 0,10 66 0,70 

2,5 2 0,02 68 0,72 

2 8 0,09 76 0,81 

1,5 2 0,02 78 0,83 

1 7 0,08 85 0,91 

0 8 0,09 93 1,00 

Celkem 93 1,00 



65 
 

Z výsledků plyne, že žáci většinou vyřešili správně 4 úlohy. Rozptyl hodnot  

(R = 3,37) je poměrně vysoký, což signalizuje, že řešitelé byli buď v úlohách úspěšnější než 

stanovený průměr, nebo naopak selhávali. Úspěšnost řešení mohla být provázána s úrovní 

logického myšlení, znalostí látky, ale i s motivací úlohy řešit. Vyskytovaly se totiž testy, 

v nichž žáci úlohy předčasně vzdali (viz Obrázek 9) a buď je vůbec neřešili, nebo napsali 

náhodné výsledky, které nebyly podloženy žádným postupem.  

 
Obrázek 9: Demotivace řešit testové úlohy 

Žákovské výsledky byly porovnány i v jednotlivých oblastech (algebra a geometrie), 

viz Graf 1 a Graf 2. V obou z nich bylo možno dosáhnout maximálně tří bodů, jak je již 

zmíněno výše. Celkově tak všech 93 žáků mohlo dosáhnout na 279 bodů, z čehož 

v algebraické části nasbírali celkem 178,5 bodů a v geometrické části 153 bodů. Průměrně 

žáci získali v algebraické části dva body a v geometrické části 1,6 bodu. Z uvedených údajů 

vyplývá, že žáci byli v algebraické části úspěšnější, ale rozdíl není výrazný. Přitom mezi 

žáky nebyli takoví, kteří by vynikali pouze algebraické nebo geometrické části. Žáci tak 

nemají logické myšlení rozvinuté jenom v jedné z nich. 

Řešení jednotlivých úloh bylo rozděleno do kategorií: správně vyřešeno (S), 

numerická či malá chyba (NCH), základní chyba (ZCH) a vynecháno (V). Základní chybou 

rozumíme buď špatný postup, či neznalosti látky (např. neumí sečíst zlomky, špatně určil 

vlastnosti útvarů atd.). Do kategorie „vynecháno“ se řadí úlohy, které žák buď nestihl, nebo 

si s nimi nevěděl rady, případně úlohu tipoval. U úloh se rovněž určovala hodnota obtížnosti 

úlohy (Q) a citlivost úlohy (d). 

Hodnota obtížnosti byla počítána podle vzorce  𝑄 = 100 ∙ , kde 𝑛  je počet 

testovaných ve skupině, kteří odpověděli nesprávně nebo neodpověděli, a 𝑛 je celkový počet 

všech testovaných žáků ve vzorku. Optimálně by se hodnoty měly pohybovat v rozmezí 

20 ≤ 𝑄 ≤ 80. Úlohy, které mají obtížnost menší než 20, jsou označeny jako velmi snadné, 
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jsou tedy vhodné jako startovací úlohy v testu. Úlohy s obtížností větší než 80 jsou 

klasifikovány jako velmi těžké a do testů nejsou příliš vhodné.  

 

 

Graf 2: Výsledky geometrické části 

Citlivost úlohy podle koeficientu ULI „vychází z rozdílu mezi obtížností úlohy ve 

skupině lepších a ve skupině horších testovaných osob“ (Chráska, 2007, str. 197). Počítá se 

jako 𝑑 =
,

, kde 𝑛  je počet osob z lepší skupiny, které úlohu vyřešily správně, 𝑛  je 

počet osob z horší skupiny, které odpověděly správně, a 𝑁 je počet všech testovaných osob. 
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Hodnota koeficientu se pohybuje od -1 do 1, přitom čím je hodnota vyšší, tím lépe úloha 

rozlišuje mezi lepšími a horšími studenty. Když se hodnota blíží k 0, tak úloha mezi žáky 

vůbec nerozlišuje, a když je záporná, tak zvýhodňuje slabší žáky.  

Tabulka 7: Výsledky jednotlivých úloh 

 S NCH ZCH V Q 

obtížnost 

d 

citlivost 

Úloha 1 66 0 22 5 30 % 0,17 

Úloha 2 76 2 11 3 17 % 0,11 

Úloha 3 32 7 16 38 66 % 0,43 

Úloha 4 65 0 20 7 29 % 0,32 

Úloha 5 48 4 27 13 47 % 0,56 

Úloha 6 40 0 19 33 56 % 0,60 

Analyzujeme-li jednotlivé úlohy (viz Tabulka 7) zjistíme, že trend klesající 

úspešnosti se vzrůstající obtížností byl dodržen v geometrické části, ale v algebraické části 

byla špatně odhadnuta obtížnost Úlohy 2, která byla nejúspěšněji řešenou úlohou celého 

testu. Správně či s numerickou chybou ji vyřešilo osm z deseti žáků. Nejtěžší byla pro žáky 

Úloha 3, do řešení se vůbec nepustilo 41 % žáků, což ji řadí mezi úlohu s nejvíce 

vynechanými odpověďmi. Nejvíce chybných řešení se našlo v Úloze 5 a nejlépe mezi 

úspěšnými a neúspěšnými žáky rozlišovala Úloha 6 s koeficientem citlivosti d = 0,6. 

4.3.1. Rozbor úloh a žákovská řešení  

Úlohy jsou rozebrány z hlediska potřebných znalostí a dovedností pro řešení daných úloh, 

obsahují rozbor žákovských správných a chybných řešení a jsou doplněny o metodický 

komentář, jež se snaží poskytnout pomoc při řešení úlohy. 

 

Úloha 1 

Marek, Honza a David sbírají kartičky hokejistů. Marek už má 70 kartiček. Kolik karet má 

Honza a kolik David, jestliže víme, že Honza má sedminu počtu Davidových karet a Marek 

má desetinásobek počtu Honzových karet? 

 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák ovládá učivo násobků, dělitelnosti – umí ho správně aplikovat; 

- žák ovládá učivo zlomků – dokáže určit část z určitého celku;  
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- žák dokáže porozumět textu, na tomto základě úlohu správně rozebrat a zvolit 

vhodný postup řešení.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  

 

Očekávané řešení 

Žáci si vyjádří potřebné vztahy mezi počty Markových, Honzových a Davidových kartiček 

a provedou požadované operace (vydělí 10 a vynásobí 7).  

 

Žákovská řešení 

 
Graf 3: Úspešnost řešení v úloze 1 

Jelikož byly operace poměrně jednoduché, úloha stála na utřídění si vzájemných vztahů. 

Někteří žáci psali k úloze rovnou výsledek a poznámku, že úloha byla řešena úvahou, 

převážně však byl k úloze dodán i postup. Ve většině případů (přes 90 %) byla úloha řešena 

aritmeticky (viz Obrázek 10), výjimečně pomocí rovnice (viz Obrázek 11).  

 
Obrázek 10: Úloha 1 - správné řešení 1 
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Obrázek 11: Úloha 1 - správné řešení 2 

Chyby se často projevily špatným pochopením vztahů. Jelikož na sobě hodnoty 

závisely, často si žáci nevěděli rady, jak je zapsat. Použili operace ze zadání, ale nevzali 

v potaz, k jakým hodnotám patří. Nejčastější chyby při řešení jsou na Obrázek 12 a Obrázek 

13. 

 
Obrázek 12: Úloha 1 - chybné řešení 1 

 
Obrázek 13: Úloha 1 - chybné řešení 2 

Kamenem úrazu se rovněž jevilo řešení pomocí rovnic. Bylo vidět, že pro žáky je 

sestavení rovnice náročné a nemají tendenci si ověřit výsledek, i když vypadá podezřele 

vysoký či dokonce záporný.  

Některá řešení byla pozoruhodná, např. žák si napsal, že počítá jednu sedminu z čísla 

70, ale počet vydělil dvěma. Těžko soudit, zda chyba vznikla přehlédnutím nebo neznalostí 

výpočtu jedné sedminy ze 70.   

 

Metodický komentář 

Úloha byla zařazena do 1. úrovně, jako startovací úloha, protože obsahuje pouze dvě 

jednoduché závislosti a k vyjádření správného výsledku vedou dva kroky – dělení desíti 
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(protože má Marek desetkrát více karet než Honza) a násobení 7 (protože Honzovy karty 

tvoří sedminu Davidových karet).  

Přestože úloha vypadá jednoduše, nejspíše byla náročnější na nalezení vztahů. 

Správnému pochopení by přitom mohl pomoci důkladný rozbor. Žák si může klást 

následující otázky: 

 Co mám vypočítat? – počet Honzových a Davidových kartiček; 

 Co k tomu potřebuji znát?  

o pro výpočet Honzových kartiček potřebuji znát počet Markových kartiček – 

Marek má deset krát více kartiček než Honza, 

o pro výpočet Davidových kartiček potřebuji znát počet Honzových kartiček – 

Honza má sedminu počtu Davidových kartiček; 

 Co znám? – počet Markových kartiček;  

 Co musím zjistit? – počet Honzových kartiček a z něj pak počet Davidových kartiček; 

 Jak to zjistím? – počet Markových kartiček vydělím 10 a získám počet Honzových 

kartiček, které pak násobím 7 a dostanu počet Davidových kartiček; 

 Odpověď – Honza má 7 kartiček a David má 49 kartiček. 

I když je přínosné si zadání takto rozepsat, často některé otázky probíhají v hlavě žáka 

a výsledkem jeho rozboru je pak zápis úlohy. Ten je žákovi osobitý7 (někteří používají 

zkratky, jiní využívají barev, někdo vypisuje delší text atd.) a musí mu být srozumitelný. 

Informace k zápisu je možné si v zadání označit nebo zvýraznit pro lepší přehlednost. Pro 

tuto úlohu je možné si zápis formulovat následovně:  

Zápis 1: 

Marek …. 70 kartiček …. 10krát více než 

Honza …. ? kartiček ….   počtu karet od   

David ….. ? kartiček 

 

Zápis 2 

Marek …… 70 kartiček = 10krát více než Honza 

Honza ……  Davidových kartiček 

David …… ? kartiček = 7krát více než Honza 

 
7 Jelikož jsou zápisy osobité, je vhodné motivovat žáky k tvoření vlastních zápisů a ty pak prezentovat před 
ostatními žáky, ať mají ostatní možnost nahlédnout do myšlenek svých spolužáků a vybrat si, co je pro ně 
nejvhodnější. 
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Zápis 3 

Marek …… m …. 70 kartiček = 10 ∙ h 

Honza …… h =   d 

David …… d 

Pro slabší žáky je užitečné používat v zápise celá jména či jen začáteční písmena (viz 

Zápis 3) k vyjádření vztahů nebo neznámých, určitě není vhodné hned sklouzávat k označení 

neznáme jako x, která může mít pro jedince nevypovídající hodnotu. Zápis můžeme 

rozšiřovat a doplňovat o vypočtené údaje, jak je tomu právě u Zápisu 4, tím získáme větší 

šanci neztratit přehled o výpočtech.  

Zápis 4 

Marek …… 70 kartiček = 10krát více než Honza 

Honza ……  Davidových kartiček …. 70 : 10 = 7 

David …… ? kartiček = 7krát více než Honza….   je 7, 7 ∙ 7 = 49 

Rovněž je vhodné si zvýraznit, co je cílem úlohy. Někdy se žáci dokážou do výpočtů 

zabrat a označit jako výslednou odpověď pouze Davidovy karty, protože se jednalo 

o poslední výpočet.  

Kromě správného zápisu je velmi důležitý i odhad úlohy. V tomto případě by žákům 

mohlo pomoci uvědomit si, kdo z kluků bude mít více a kdo méně karet, např. 
 

Marek ….. 70 kartiček … má 10krát více než Honza  Marek má více karet než Honza 

Honza … sedmina Davidových karet  Honza má méně karet než David 
 

Díky odhadu by nemuselo dojít k některým zmíněným chybám (např. Obrázek 13). Neméně 

důležitá je také zkouška, která ověří správnost řešení, většinou ji však žáci přehlíží, dokud 

po nich není výslovně požadována. Vyučující může pomoci, když žáky naučí, že po vyřešení 

úlohy a přiřazení výsledných počtů kartiček ke každému jménu je dobré ještě jednou 

zkontrolovat, zda počty karet odpovídají úloze – tím by měly být vyloučeny či opraveny 

chyby pramenící z nepozornosti. 

 Máme-li pocit, že žáci dostatečně neovládají zápisy úlohy, můžeme vztahy upravovat 

(např. prohozením jmen, upravením násobků atd.) a nechat žáky tvořit zápisy a úlohy řešit.   
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Úloha 2 

Tomáš, Patrik a Kristián taky sbírají kartičky hokejistů. Patrik už jich má 96. Kolik karet má 

Tomáš a kolik Kristián, když Patrik má o šest více, než je desetinásobek počtu Kristiánových 

karet, a Tomáš má o pět karet více, než je šestina počtu Patrikových karet? 

 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák ovládá učivo násobků, dělitelnosti – umí ho správně aplikovat;  

- žák ovládá učivo zlomků – dokáže určit část z určitého celku;  

- žák dokáže sčítat a odečítat jednociferná a dvojciferná čísla; 

- žák dokáže porozumět textu, na tomto základě úlohu správně rozebrat a zvolit 

vhodný postup řešení.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  

 

Očekávané řešení 

Žák vyjádří vztahy Tomášových a Kristiánových karet vzhledem k Patrikovým kartám 

a provede požadované operace (odečte šest, dělí deseti, vydělí šesti a přičte pět). 

 

Žákovská řešení 

 
Graf 4: Úspešnost řešení v úloze 2 

Jelikož byla úloha nejúspěšnější z celého testu, je zřejmé, že zápis byl v tomto případě pro 

žáky přirozenější, a dopouštěli se tak méně chyb. Úloha byla většinou řešena aritmeticky 

(Obrázek 14), ojediněle pomocí jednoduchých rovnic (např. Obrázek 15).  
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Obrázek 14: Úloha 2 - správné řešení 1 

 
Obrázek 15: Úloha 2 - správné řešení 2 

V chybných řešeních žáci úspěšně řešili část zadání, ale dělalo jim problém pochopit 

některé zmíněné vztahy (např. neví, co znamená, že Patrik má o 6 karet více, viz Obrázek 

16, nebo, že Tomáš má o 5 karet více, viz Obrázek 17). Další chyby se vyskytly při dělení 

nebo sčítání zlomků. 

 
Obrázek 16: Úloha 2 - chybné řešení 1 
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Obrázek 17: Úloha 2 - chybné řešení 2 

Metodický komentář 

Úloha byla považována za těžší než Úloha 1, proto byla klasifikována do Úrovně 2. 

U určování vztahů místo násobku a části z celku (které jsou pro obě úlohy identické) bylo 

ještě potřeba pracovat s přičítáním a odečítáním karet. Oproti první úloze však bylo 

jednodušší pracovat se zlomkem, známe totiž celek a potřebujeme určit jeho část, což žákům 

činilo menší potíže8. Je také pravděpodobné, že bylo pro žáky jednodušší vyjádřit vztahy 

mezi chlapci, protože vždy závisely na Markovi, jehož počet karet byl znám ze zadání (jak 

ilustruje Tabulka 8. 

Tabulka 8: Rozbor úspěšnosti Úlohy 1 a Úlohy 2 

Úloha č. 1 Úloha č. 2 

Marek, Honza a David sbírají kartičky 

hokejistů. Marek už má 70 kartiček. Kolik 

karet má Honza a kolik David, jestliže 

víme, že Honza má sedminu počtu 

Davidových karet a Marek má 

desetinásobek počtu Honzových karet? 

Tomáš, Patrik a Kristián taky sbírají 

kartičky hokejistů. Patrik už jich má 96. 

Kolik karet má Tomáš a kolik Kristián, 

když Patrik má o šest více, než je 

desetinásobek počtu Kristiánových karet, a 

Tomáš má o pět karet více, než je šestina 

počtu Patrikových karet? 

Úkony: dělení a násobení přirozených čísel Úkony: dělení a násobení přirozených 

čísel, přičítání a odečítání karet 

Obtížnost: 30 % Obtížnost: 17 % 

Proč: 

• Hodnoty závisí na sobě 

• Určení celku, když známe část 

Proč: 

• Hodnoty závisí na té, která je 

známá ze zadání 

• Určení části, když známe celek  

 
8 V první úloze celek 9 žáků uvedlo, že počet Davidových karet je roven jedné. Jako celek tak brali Honzovy 
karty, ne Davidovy.   
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I přesto se však vyskytlo pár nesrovnalostí. Nejčastěji se jednalo o přičítání 

a odečítání karet. V některých případech by opět mohl pomoci smysluplný zápis (např. 

Obrázek 14), v jiných (např. Obrázek 16) hledání rovnosti. Rovnost si lze představit jako 

ramena vah, která je potřeba správnými operacemi vyvážit. Ze zápisu víme, že počet 

Kristiánových karet závisí na počtu Patrikových karet. Na jednu stranu vah tak umístíme 

Kristiánovy karty (označíme například jako K) a na druhou Patrikovy (má jich 96). Ze zadání 

zjistíme, že Patrik má více karet než Kristián, a to tak, že kdybychom Kristiánovy karty 

vynásobili deseti, Patrik má stále o šest více. K nastolení rovnosti proto musíme odečíst šest 

karet. Následně se ptáme, jaké číslo nám po vynásobení deseti dá devadesát a získáme 

výsledek devět (90 ÷ 10 = 9). 

 

 

  

Podobně by se řešil počet Tomášových karet vzhledem k Patrikovým kartám. 

Vidíme, že potřebujeme nejprve určit šestinu Patrikových karet (96 ÷ 6 = 16). Tomáš má 

ale o 5 karet více, než je šestina Patrikových karet. Rovnosti tak docílíme, když na pravou 

stranu 5 karet přičteme.  

 

 

K K 
K K K 

96 

K K K K K 

Má o 6 
karet více 

K K K K K 
90 

K K K K K 

T 

Má o 5 
karet více 

 

16 
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Je zřejmé, že na tento postup úzce navazuje řešení pomocí rovnic. To by v tomto 

případě mohlo vypadat následovně: 

počet Kristiánových kartiček …… 𝑘 

počet Patrikových kartiček ………𝑝 = 96 = 6 + 10 ∙ 𝑘  

96 = 6 + 10𝑘   /(−6) 

90 = 10𝑘             /∙
1

10
 

𝑘 = 9                          

počet Tomášových kartiček ……. 𝑡 = 5 + ∙ 96 = 21 

 I v této úloze můžeme odhadovat množství kartiček, přínosnější by však byla 

zkouška, která je poměrně jednoduchá a mohla by odhalit chyby v počítání. 

Zk. Patrik má o šest karet více, než je desetinásobek počtu Kristiánových kartiček. 

10 ∙ 9 = 90       90 + 6 = 96 

 Tomáš má o pět karet více, než je šestina počtu Patrikových kartiček. 

21 − 5 = 16         16 ∙ 6 = 96 

Zpozornět by měli žáci zejména, vyjde-li počet karet jako desetinné nebo dokonce 

záporné číslo. To v úloze s kartami reprezentujícími přirozená čísla nemá své místo. 

 

Úloha 3 

Petra, Jana a Viola jsou fanynky hokeje a také sbírají kartičky. Víme, že měly všechny tři 

dohromady méně než 30 karet. Když dala Petra Viole polovinu svých karet, dala zase Jana 

Petře šestinu svých, aby měly všechny stejně (karty během předání nijak netrhají). Kolik 

karet měla každá z nich před těmito přesuny? 

 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák ovládnutá učivo násobků, dělitelnosti – umí ho správně aplikovat;  

- žák ovládnutí učivo zlomků – dokáže určit část z určitého celku;  

- žák dokáže sčítat a odečítat jednociferná a dvojciferná čísla; 

- žák dokáže vypočítat jednoduché rovnice; 

T 
21 
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- žák dokáže porozumět textu, na tomto základě úlohu správně rozebrat a zvolit 

vhodný postup řešení.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  

 

Očekávané řešení 

Žáci si vyjádří pomocí zvolených neznámých vztahy před a po přesunech karet a na základě 

dělitelnosti stanoví počty karet jednotlivých dívek.  

 

Žákovská řešení 

 
Graf 5: Úspešnost řešení v úloze 3 

Tato úloha žáky potrápila nejvíce, čtyři z deseti žáků si s řešením vůbec nevěděli rady. Ti 

úspěšní ji nejčastěji řešili úvahou. Pomocí rovnic vyjádřili jednotlivé vztahy a na základě 

dělitelnosti Janiných karet šesti, zkoušeli násobky šesti (Obrázek 18). Někteří zvolili metodu 

pokus-omyl (Obrázek 19). Vypsali si, kolik mohly mít dívky na konci možných karet, 

a zkoušeli jednotlivá čísla. Jeden žák si dvě neznámé vyjádřil v závislosti na třetí, vyřešil 

soustavu dvou rovnic o třech neznámých (Obrázek 20) a výsledky získal doplněním čísla za 

závislou proměnnou.  

34%

8%

17%

41%
Správně

Numerická chyba

Základní chyba

Vynecháno
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Obrázek 18: Úloha 3 - správné řešení 1 

 
Obrázek 19: Úloha 3 - správné řešení 2 

Jednou z chyb bylo nedodržení podmínky, že mají mít děvčata dohromady méně než 

30 karet (Obrázek 20). Dále se vyskytovaly numerické chyby při řešení rovnic nebo 

nesprávná úvaha (Obrázek 21), v níž žák z vyjádřených vztahů špatně předpokládal 

počáteční stav karet u děvčat. Žáci často výsledky rovněž tipovali, ale nevěděli si rady, jak 

je odůvodnit. 
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Obrázek 20: Úloha 3 - chybné řešení 1 

 
Obrázek 21: Úloha 3 - chybné řešení 2 

 

Metodický komentář 

Úloha patřila do třetí, nejtěžší úrovně. Vztahy v ní bylo potřeba vyjádřit jak před přesuny, 

tak po nich. Navíc bylo zapotřebí počítat úlohu obráceně, znali jsme totiž stav po přesunech 

a bylo potřeba vyjádřit, kolik karet měla děvčata před nimi. Těžká úroveň byla také docílena 

tím, že žáci neměli určený přesně daný počet kartiček, věděli pouze, že jich je méně než 30. 

Řešení se dalo usnadnit pomoci řízeného experimentu, který se opírá o dělitelnost. I přesto 

je zde náročnější neztratit přehled o úloze. 

 K řešení by mohlo pomoci vytvoření zápisu. Počet karet u každé z děvčat označíme 

neznámou (např. p – Petřiny karty, j – Janiny karty, v – Violiny karty) a vyjádříme stav před 

přesuny a po nich.  
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 Před přesuny Po přesunech 

Počet karet od Petry 𝑝  1

2
𝑝 +

1

6
𝑗 

Počet karet od Jany 𝑗  5

6
𝑗 

Počet karet od Violy 𝑣  
𝑣 +

1

2
𝑝 

  Počet všech karet …………. Méně než 30 karet…. 𝑝 + 𝑗 + 𝑣 < 30 

Dále máme dvě možnosti postupu. V té první ze zápisu předpokládáme (stejně jako 

Obrázek 19), že Jana měla na začátku 6 karet, podle toho určíme, kolik karet mají děvčata 

na konci a pomocí vah či jednoduchých rovnic dopočítáme zbývající počty karet.  

Ve druhé určíme počty kartiček dívek v závislosti na jedné z nich a za neznámou 

dosazujeme čísla tak, aby vyhovovala zadání. Pro tuto cestu si označme počty karet u dívek 

po přesunech postupně písmeny, například 𝑣 – 𝑣 . Víme, že děvčata mají na konci stejný 

počet karet, což lze vyjádřit rovnostmi 𝑣 = 𝑣 = 𝑣 .  Nejschůdnější je vyjádřit si počty 

karet ostatních dívek z Janiných kartiček. Pro vyjádření počtu Petřiných karet v závislosti na 

Janiných porovnáme rovnice 𝑣  a 𝑣 . 

𝑣 = 𝑣  

1

2
𝑝 +

1

6
𝑗 =

5

6
𝑗    /∙ 6 

3𝑝 + 𝑗 = 5𝑗         

3𝑝 = 4𝑗 

    𝑝 =
4

3
𝑗 

Pro vyjádření závislosti Violiných karet a Janiných karet můžeme porovnat rovnice 𝑣  a 𝑣 , 

přičemž Petřiny karty můžeme nahradit výše vyjádřenou rovností.  

𝑣
 

= 𝑣  

𝑣 +
1

2
𝑝 =

5

6
𝑗 

𝑣 +
1

2
∙

4

3
𝑗 =

5

6
𝑗     

  𝑣 =
1

6
𝑗 

Za 𝑗 můžeme dosazovat čísla, nicméně aby byly karty celé, je možné vybírat jen ta dělitelná 

šesti. Přitom abychom splnili druhou podmínku (karet má být méně než 30), je možné 

dosadit pouze  𝑗 = 6. 
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Ti, pro které by byl zápis příliš náročný, se mohou opřít o dělitelnost zmíněnou 

v textu. Víme například, že Jana dala Petře šestinu svých karet, počet jejich karet je tedy 

dělitelný šesti. V úvahu připadají čísla 6, 12, 18 a 24. Zkusíme předpokládat, že Jana měla 

na začátku šest karet. To by znamenalo, že dala Petře jednu kartu ( ∙ 6 = 1). Zůstalo by jí 

pět karet, tzn. všechna děvčata mají po přesunech 5 karet. Nyní se můžeme zaměřit na Petru 

Před tím, než ji Jana darovala svou kartu, měla v ruce čtyři karty. Ty jsou však polovinou 

toho, co měla na začátku, před přesuny tak měla osm karet. Zbývá prozkoumat Violu. Ta má 

na konci pět karet, ale už víme, že čtyři dostala od Petry, z toho plyne, že před tím měla 

v ruce jen jednu kartu. Jeden předpoklad je tedy ověřen, můžeme zkusit ještě další násobek 

šesti, což je 12, ale zjistíme, že pro ten je číslo rovno 30, což nevyhovuje naší podmínce. 

Řešení je tedy jediné možné.  

S úlohou lze dále pracovat například tak, že odstraníme limit 30 společných karet  

a necháme žáky hledat další možnosti výsledků. Můžeme je také nechat podobné úlohy tvořit 

a zadávat svým spolužákům.  

 

Úloha 4  

Čtverec ABCD má délku strany a = 8 cm, jaký obsah má 

rovnoběžník IEGD? 

 
 
 
 
 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák aplikuje vlastnosti rovinných útvarů (rovnoběžník, čtverec, trojúhelník); 

- žák vypočítá obsah rovnoběžníku, případně čtverce.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  

 

Očekávané řešení 

Žáci na základě vztahů určí délku jedné strany čtyřúhelníku jako polovinu strany čtverce 

(4 cm) a výšku na ni kolmou jakou jednu čtvrtinu strany čtverce (2 cm). Hledaný obsah 

(strana krát výška na tuto stranu) se pak rovná 8 cm2. 

Žákovská řešení 
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Graf 6: Úspěšnost řešení v úloze 4 

K řešení úlohy žáci zaujali dvě strategie. V té první, častější, se žáci snažili najít vztahy mezi 

délkou strany rovnoběžníku, jeho výškou a zadanou délkou strany čtverce (Obrázek 22). 

Jeden žák zvolil pracnější variantu, kdy počítal se stranou, která ležela na úhlopříčce čtverce. 

Další strategií bylo vypočítat obsahy známých částí a na základě shodnosti vyvodit obsah 

rovnoběžníku. Žáci přitom používali různé cesty, jak dojít k řešení. Buď si rozdělili 

rovnoběžník na dva trojúhelníky a jejich obsah určili vzhledem k celému čtverci nebo jeho 

části (Obrázek 23 a Obrázek 24), případně vypočítali obsah celého čtverce a k výsledku se 

dobrali postupným odečítáním odvozených částí (Obrázek 25). Většině žáků pomohlo si do 

obrázku vztahy zakreslit či barevně vyznačit.  

 
Obrázek 22: Úloha 4 - správné řešení 1 

53%
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16%

31% Správně
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Obrázek 23: Úloha 4 - správné řešení 2 

 
Obrázek 24: Úloha 4 - správné řešení 3 

 

 
Obrázek 25: Úloha 4 - správné řešení 4 



84 
 

Chyb se často žáci dopouštěli kvůli neznalosti výpočtu obsahu rovnoběžníku, počítali 

jej jako čtverec (jako jeho stranu určili polovinu strany čtverce ABCD), obdélník (správně 

určili jednu jeho stranu, dopočítali druhou a ty mezi sebou vynásobili) nebo trojúhelník 

(určili stranu i výšku, ale obsah ještě vydělili dvěma). Jindy správně určili stranu, ale dělalo 

jim problém určit výšku na tuto stranu (Obrázek 26). Někteří místo obsahu počítali obvod 

rovnoběžníku.  

 
Obrázek 26: Úloha 4 - chybné řešení 1 

Metodický komentář 

Úloha byla zařazena do Úrovně 1, protože k jejímu vyřešení je potřeba po správné úvaze 

provést pouze tři kroky – určit polovinu a čtvrtinu strany čtverce a hodnoty mezi sebou 

vynásobit. V porovnání s Úlohou 1, která je začleněna do stejné obtížnostní úrovně, je však 

náročnější na úvahu, určujeme v ní výšku rovnoběžníku, pracujeme s faktem, že úhlopříčky 

ve čtverci se půlí a následně vycházíme ze střední příčky trojúhelníku.  

Úlohu je možné vyřešit pomocí obsahů, což je v tomto případě zdlouhavější a řadilo by 

to úlohu nejspíše na Úroveň 2. Tento postup však výrazně pomohl žákům při řešení dalších 

úloh, protože poznatky s ním spojené by mohli využít při jejich řešení.  

Úlohu je možné stejně jako slovní úlohy rozebrat. Zajímá nás:  

 Co mám vypočítat? Obsah rovnoběžníku. 

 Co k tomu potřebuji znát? Délku jedné strany a délku na ni příslušné výšky, případně 

jakou část obsahu zabírá rovnoběžník ze čtverce. 

 Co znám? Délku strany čtverce 𝑎 = 8 𝑐𝑚. 

 Co musím zjistit? V jakém vztahu je délka strany čtverce, délka strany rovnoběžníku 

a jeho výška, případně v jakém vztahu je obsah rovnoběžník a obsah čtverce. 

 Jak to zjistím?  

Myšlenkových postupů může být více, například uvažujeme, že když sestrojíme kolmici 

z bodu G na stranu IE a vzniklý bod označíme K, prochází kolmice bodem J. Ten je 
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průsečíkem úhlopříček, z čehož plyne, že G leží v polovině strany CD, a tedy strana GD má 

poloviční velikost (4 cm). Jelikož jsou protilehlé strany rovnoběžníku shodné, i strana IE 

měří 4 cm, to znamená, že se jedná o střední příčku trojúhelníku CDJ. Strana IE tak půlí 

úsečku JG na polovinu, a to právě v bodě F, který pak leží ve čtvrtině strany BC. Výška GF 

v rovnoběžníku proto měří 2 cm. Obsah vypočítáme jako 𝑆 = 4 ∙ 2 (𝑐𝑚 ) = 8 𝑐𝑚 . 

Případně se zaměříme na obsahy jednotlivých částí, i zde existuje více variant, jak dospět 

k výsledku. Například trojúhelník BCD má poloviční obsah čtverce ABCD, trojúhelník CJD 

má zase poloviční obsah trojúhelníku BCD, tedy čtvrtinový obsah čtverce ABCD. Pomocí 

úvah z předchozího řešení můžeme daný trojúhelník rozdělit na čtyři shodné trojúhelníky 

a určit, že čtyřúhelník EGDI zabírá polovinu trojúhelníku CDJ, tedy osminu čtverce ABCD. 

Obsah čtverce je 8 𝑐𝑚 ∙ 8 𝑐𝑚 = 64 𝑐𝑚 ,  𝑧 64 𝑐𝑚  je 8 𝑐𝑚 .  

Nejčastěji žáci chybovali v určení obsahu rovnoběžníku, někteří jej zaměňovali s dalšími 

útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník), se kterými se při řešení úloh setkávají nejspíše 

mnohem častěji. Někteří si vzpomněli na vzorec, ale následně pro ně bylo těžké určit, co je 

hledanou výškou – z této skutečnosti tedy vyplývá, že jejich znalost je spíše formální a není 

opřená o dostatečné pochopení látky. Pomoci by žákům mohlo setkat se s více úlohami 

obsahujícími rovnoběžníky, např.: 

Je dán obdélník o stranách a = 5 cm a b = 3 cm, jak se změní jeho obsah, když by jeho dvě 

sousední strany a, b svíraly úhel 

a) 135° 

b) 45° 

c) 10° 

 

 

 

Vypočítej obsahy následujících útvarů. U kterých útvarů chybí potřebné údaje? 

a) Čtverec, a = 3 cm 

b) Obdélník, a = 5 cm  

c) Kosočtverec, a = 6 cm 

d) Kosodélník, a = 6 cm 

e) Trojúhelník, a = 4 cm  

f) Čtverec, a = 4 cm, b = 4 cm 

g) Obdélník a = 6 cm, b = 4 cm 

h) Kosočtverec a = 6 cm, b = 6 cm 

Původní obdélník a) b) 
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i) Kosodélník a = 4 cm, b = 8 cm 

j) Trojúhelník a = 6 cm, b = 3 cm, c = 4 cm 

k) Čtverec a = 8 cm, va = 8 cm 

l) Obdélník b = 7 cm, vb= 4 cm 

m)  Kosočtverec a = 3 cm, va = 2 cm 

n) Kosodélník a = 6 cm, va = 5 cm 

o) Trojúhelník c = 7 cm, vc=4 cm 

 

Rozhodni, která z úseček v kosodélníku by mohla být výškou na stranu d. 

 

Vhodné je také s útvary manipulovat, a to jak s papírovými modely, tak 

v geometrickém programu jako je například Geogebra (Hohenwarter, 2002). 

 

Úloha 5 

Jakou část obsahu zabírá čtverec HFEJ ze čtverce 

ABCD? 

 

 

 

 

 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák aplikuje vlastnosti rovinných útvarů (rovnoběžník, čtverec, trojúhelník); 

- žák identifikuje shodné části; 

- žák vypočítá obsah čtverce; 

- žák vyjádří zlomkem či procenty, jakou část zaujímá jeden útvar vzhledem 

k druhému.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  
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Očekávané řešení 

Žáci na základě vztahů určí, že trojúhelník BCJ zabírá  čtverce ABCD a čtverec FEJH 

zabírá  trojúhelníku BCJ, takže zabírá  čtverce ABCD.  

 

Žákovská řešení 

 
Graf 7: Úspěšnost řešení v úloze 5 

U řešení se žáci většinou odrazili z předchozí úlohy a využívali odvozených vztahů  

a výpočtů. Buď nimi doplnili potřebné části čtverce (Obrázek 27) nebo se soustředili pouze 

na porovnání hledaných čtverců, tedy určili stranu většího čtverce jako 8 cm a na tomto 

základě počítali stranu menšího čtverce, následně získané hodnoty vydělili. Našli se však  

i takoví, kteří se od čísel odpoutali a počítali pouze s jednotlivými částmi. Žáci si útvar 

rozdělili a hledali, z kolika shodných částí se skládá celý čtverec nebo jeho část  

(Obrázek 28).  

Žákům pomohlo obrázek si graficky doplnit, nebo vybarvit. Většinou žáci využívali 

k vyjádření části zlomky, někteří ale preferovali procenta.  

 
Obrázek 27: Úloha 5 - správné řešení 1 
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Obrázek 28: Úloha 5 - správné řešení 2 

 Co se týče chyb, nejčastěji se objevovaly odpovědi, že čtverec HFEJ zabírá  

(Obrázek 29) nebo   (Obrázek 30) čtverce ABCD. Chyba pramení z nesprávného určení 

strany menšího čtverce. Někdy se objevil výsledek , kdy žák správně vypočítal obsahy 

jednotlivých čtverců, ale čísla zapsal do převráceného zlomku.  

 
Obrázek 29: Úloha 5 - chybné řešení 1 

 
Obrázek 30: Úloha 5 - chybné řešení 2 

Metodický komentář 

Úloha byla zařazena do Úrovně 2, protože v ní bylo potřeba provést více kroků, jelikož 

postupně dělíme útvar na menší celky a určujeme vztah mezi jejich obsahy vzhledem ke 

čtverci ABCD. Přitom využíváme některých úvah podobně jako v předchozí úloze 

(odrazíme se např. od střední příčky trojúhelníku, která nám ho rozdělí na čtyři shodné 
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trojúhelníky). Úloha také nabyla obtížnosti tím, že je zadaná abstraktně, bez jakýchkoli 

délek, aby se žáci nemohli opřít o výpočty. Tohoto účelu však nebylo dosaženo, protože žáci 

přejali délky stran z minulé úlohy. Tento fakt může poukazovat na to, že někteří žáci ještě 

nejsou schopni abstrakce a podle Piagetovy teorie se nachází stále ve stádiu Konkrétních 

operací (Tabulka 1).   

Bylo vidět, že žáci si už na řešené prostředí zvykli a nabyté znalosti aplikovali do 

další úlohy, což jim usnadnilo řešení. I přes to však vznikaly chyby a někteří žáci si s úlohou 

nevěděli rady. Pomoci by jim mohlo ujasnění si vztahů ve čtverci a dalších útvarech. Ty lze 

rozvíjet například skládáním tangramů, z nichž úloha vychází. Žáci přitom nemusí skládat 

obrázky, ale zkoušet jednotlivé dílky přikládat na sebe, ať mohou porovnat jejich obsahy. 

Pro ověření správnosti by také mohl pomoci odhad. Kdyby si žáci rozdělili čtverec 

ABCD pomocí uhlopříček na čtyři části, zjistili by, že čtverec HFEJ zabírá určitě méně než 

jednu čtvrtinu plochy, čímž by eliminovali některé nesprávné výsledky.  

Pro většinu byl problém oprostit se od čísel a přejímali zadání z předchozí úlohy, což 

je pochopitelné, protože číselné vyjádření bývá žákům bližší. Je možné, že při zadání úlohy 

samostatně, bez předchozí (či následující) úlohy, by žákům činila větší potíže. Pomoci by 

mohly právě zmiňované tangramy, díky nimž žáci ztrácejí oporu v číslech. Žákům tak lze 

zadávat podobné úlohy a nechat je pomocí manipulace s tangramy odvozovat hledané 

vztahy.  

 

Úloha 6 

Obsah trojúhelníku JEI jsou 4 cm2, kolik měří strana AD?  

 

 

 

 

 

Potřebné znalosti a dovednosti: 

- žák aplikuje vlastnosti rovinných útvarů (rovnoběžník, čtverec, trojúhelník); 

- žák vypočítá obsah trojúhelníku; 

- žák umí pracovat s Pythagorovou větou.  

Úloha by měla být řešitelná žáky 7. a vyšších ročníků ZŠ.  
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Očekávané řešení 

Žáci si všimnou, že trojúhelník JEI je pravoúhlý (ramena leží na úhlopříčkách, které jsou 

k sobě kolmé), proto vypočítá délky stran EJ a IJ. Následně pomocí Pythagorovy věty 

dopočítají poslední stranu, která je poloviční od hledané strany.  

 

Žákovská řešení 

 
Graf 8: Úspěšnost řešení v úloze 6 

Žáci se většinou inspirovali předchozími úlohami a útvar rozčlenili na menší celky, kde 

hledali shodné obsahy (Obrázek 31), ty opět vyjadřovali buď vzhledem k celému čtverci, 

nebo jeho části. Někteří se pustili do odvozování vztahů a řešili úlohu třeba pomocí 

Pythagorovy věty, jak bylo nastíněno v očekávaném řešení (Obrázek 32). 

 
Obrázek 31: Úloha 6 - správné řešení 1 
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Obrázek 32: Úloha 6 - správné řešení 2 

 Chyb se žáci nejčastěji dopouštěli, když za výsledek považovali už výslednou stranu 

trojúhelníku (Obrázek 33), jindy nastala chyba ve výpočtu. 

 
Obrázek 33: Úloha 6 - chybné řešení 1 

Metodický komentář 

Úloha byla považována za nejtěžší z trojice, patřila tedy do Úrovně 3. K jejímu řešení si bylo 

potřeba všimnout, že trojúhelník je rovnoramenný a pravoúhlý, proto můžeme na základě 

jeho obsahu určit jednotlivá ramena. Díky nim pomocí Pythagorovy věty dopočítáme 

přeponu, která, jak z minulých zadání víme, tvoří polovinu strany čtverce ABCD. I když 

kroků není mnoho, jsou náročnější na uvědomění a zejména na výpočet.  

 Tomuto řešení se však dalo vyhnout, kdyby žáci čtverec rozdělili na jednotlivé části 

(nejlépe na trojúhelníky vzhledem k zadanému obsahu jednoho z nich). Následně by mohli 

určit obsah čtverce (spočítali by, kolika trojúhelníky je tvořen celý čtverec) a pomocí vzorce 

pro výpočet obsahu by vypočítali jeho stranu. Obtížnost úlohy by však stále mohla zůstat na 
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Úrovni 3, protože oproti Úloze 5 je potřeba ještě odvodit délku strany čtverce na základě 

jeho obsahu.  

Jelikož se jednalo o třetí úlohu z dané série, žáci se opírali o dřívější znalosti, ale 

bohužel i o početní zadání. Sice byla strana čtverce shodná se stranou v Úloze 4, aby se 

žákům dobře počítala, mnozí se i přes jiný výpočet odkazovali právě na předchozí úlohu (viz 

Obrázek 34). Zadávat stejné útvary sice přispívá k podrobnějšímu ujasnění si vztahů, pro 

některé žáky však tento postup není příliš vhodný. Obtížnost by tak měla být regulována 

zadáváním úloh s alespoň částečně odlišnými útvary nebo by měly být úlohy výrazněji 

odlišeny.  

Pro ty, kteří úlohu řešili, bylo přirozenější útvar rozdělit na menší části a dopracovat 

se k výsledku pomocí porovnávání jednotlivých obsahů. Kdybychom trvali na tom, aby žáci 

postupovali očekávaným řešením, napomohlo by tomu vyznačení pravého úhlu u vrcholu  

J. Žáci by si tak mohli rychleji všimnout, že se jedná o pravoúhlý trojúhelník a mohli by 

snadněji vypočítat danou stranu. 

 
Obrázek 34: Úloha 6 - závislost na předchozím zadání 

4.4. Shrnutí a doporučení  

Jelikož byl výzkumný vzorek příliš malý, není možné stanovit, zdali byly hypotézy 

potvrzeny nebo vyvráceny. Získaná data však poukazují na tendence žáků. Se stoupající 

náročnosti úloh mívají žáci horší výsledky, viz Tabulka 6. Výjimku tvořila pouze Úloha 2, 

v níž byli žáci nejúspěšnější z celého testu. Žákovská úspěšnost přitom závisela z velké části 

na náročnosti úloh, ale ne na oblasti, ve které se úloha nacházela.  
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Žáci přitom při svém řešení využívali jak nabyté znalosti, tak dovednosti a rovněž 

uplatňovali svou zkušenost9, což vyplývá z rozboru jednotlivých úloh, např. Úloha 4. 

 

Úloha 4: Čtverec ABCD má délku strany a = 8 cm, jaký 

obsah má rovnoběžník IEGD? 

Znalosti a dovednosti: 

- Žák aplikuje vlastnosti rovinných útvarů. 

- Úhlopříčky ve čtverci se půlí. 

- Střední příčka trojúhelníku půlí výšku 

trojúhelníku na stranu, kterou neprochází. 

- Žák vypočítá obsah rovnoběžníku, případně čtverce.  

Uvažování: 

- Úhlopříčky se půlí  G leží v polovině strany DC 

- Úsečka EI je střední příčka trojúhelníku CDJ  výška rovnoběžníku je čtvrtina 

strany BC 

 

Poslední hypotéza – žáci budou řešit úlohy podobnými myšlenkovými procesy, 

případně se dopustí stejných chyb, jejichž původ lze odhalit analýzou jejich řešení a lze 

navrhnout jejich korekci – byla spíše ověřena. I když neexistovalo uniformní řešení pro 

každou úlohu, žáci využívali shodných myšlenkových postupů a dopouštěli se podobných 

chyb. Jejich analýzou byly pro každou úlohu navrženy postupy korekce a celkově vytvořeny 

tři obecnější doporučení, jež mohou pomoci k rozvoji logického myšlení.   

Nejdůležitější je podat učivo žákům tak, ať je pro ně smysluplné a dokážou ho 

následně aplikovat. Jak je vidět z rozebíraných řešení v Úloze 4, žáci jen s formální znalostí 

rovnoběžníku ji nedokázali vypočítat. Autoři Hejný a Kuřina (2001) hovoří o formalismu 

jako o „nemoci kognitivní struktury“, která mimo matematické znalosti „deformuje 

i osobnostní sféru žáka: jeho sebepoznávání (metakognici) a následně i životní strategie“ 

(Hejný & Kuřina, 2001). Důkazem, že správná výuka je pro žáky klíčová, je i výzkum od 

profesorky Gidy Kadarisma (2016). Ta, zklamaná z výsledku Indonésie v mezinárodním 

šetřením TIMSS, si vybrala dvě třídy 12 a 13letých žáků (Junior High School). Na jednu 

z nich uplatnila konstruktivistickou teorii učení (jmenovitě Učební cyklus 5E) založenou na 

postupném osvojování si znalostí a druhou vyučovala pomocí učení objevováním, v němž si 

 
9 Jak je například ilustrováno v Tabulce 8, kdy je žákům bližší počítat část, když znají celek, protože se s tímto 
výpočtem nejspíše běžněji setkávali.  
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žáci musí hledat cesty k porozumění učivu sami či s pomocí učitele. I když byl ve výsledku 

mezi metodami nepatrný rozdíl, obě přinesly kýžené ovoce a úroveň myšlení se výrazně 

zvedla (viz Tabulka 9). O důležitosti pojetí výuky se zmiňují Hejný a Kuřina (2001) nebo 

Hejný a kol. (1990), kteří navíc poskytují návrhy, jak je možno jednotlivé výukové celky 

probírat.  

Tabulka 9: Statický popis schopnosti logicky myslet v matematice (Kadarisma, 2016) 

Data 
Learning Cycle 5E Discovery Learning 

Pretest Postest Gain N Pretest Postest Gain N 

𝒙 1.45 5.21 0.36 
33 

2.85 5.78 0.33 
33 

𝑺 1.54 2.88 0.25 1.50 2.20 0.19 

 

Dále je klíčové porozumět zadání a umět z něj vyjádřit hledané vztahy. K porozumění 

textu nám může pomoci jeho vizuální rozlišení (např. podtržení důležitých údajů, grafické 

zakreslení atd.). Pro utřídění vztahů je vhodný kvalitní a srozumitelný rozbor, k jehož 

vytvoření mohou být užitečné návodné otázky (viz např Úloha 1), doplnění vztahů (viz 

testové úlohy 4–6 a úlohy D.2., H.4.) nebo schématický nákres (např. u geometrických či 

kombinatorických úloh jako jsou úlohy A.5., M.2.). Problematice vyjadřování vztahů, 

zejména ve slovních úlohách, se věnují různé publikace, mezi jinými třeba Kapitoly 

z didaktiky (slovní úlohy, projekty) (Blažková, Matušková, & Milena, 2001), které se sice 

didakticky zaměřují na výuku úloh na prvním stupni, ale zmíněné strategie mohou být 

využity i na druhém stupni ZŠ. Tuto problematiku rozvádí dále také kniha Analýza řešení 

slovních úloh (Novotná, 2000) nebo diplomová práce Strategie řešení slovních úloh 

řešitelnými rovnicemi (Chromá, 2011), která se zabývá řešením úloh rovnicemi. 

Jak je zmíněno v Kapitole 1, aby se logické myšlení rozvíjelo, je potřeba, aby se žáci 

setkávali s logickými úlohami. Z kategorizace je zřejmé, že snad neexistuje probíraný celek, 

ke kterému by neexistovala logická úloha – je proto žádoucí, aby byly v hodinách zadávány. 

Čím častěji se žáci s těmito úlohami setkají, tím úspěšněji je pak mohou vyřešit. Některé 

logické úlohy (zejména hádanky) mohou mít dokonce i motivační charakter. „Hádanky 

motivují jak žáky, tak dokonce i dospělé. Ve škole žáci získávají znalosti od učitelů či 

z knížek. Hádanky je však nutí opravdu přemýšlet, což v hodinách často chybí“ (Huang, 

Cheng, & Chan, 2007). Přitom „motivace je předpokladem zahájení procesu učení, 

představuje jeho úspěšný start“ (Hejný & Kuřina, 2001). Tyto úlohy tak mohou být dobrými 

aktivitami na začátku hodiny, eventuálně pro zpestření jejich průběhu. Jelikož některé z nich 

vyžadují větší časovou dotaci, je vhodnější je zadávat jako domácí úkoly, třeba i dobrovolné 
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nebo na vylepšení prospěchu. Pro další inspiraci k zadávání logických úloh je možné 

nahlédnout do Příloh (viz Příklady dalších úloh), do jednotlivých ročníků výše zmíněných 

matematických soutěží či dalších publikací, např. Hlavolamikon (Pelánek, 2014), Zábavná 

matematika a logika pro bystré děti (Fořtík, 2018). Pro rozvoj kategorií typu „Pravdomluvci 

a lháři“ a „Logický důsledek“ doporučujeme publikaci Jak se jmenuje tahle knížka 

(Smullyan, 2015).  

Celkově z rozboru řešení rovněž vyplývá, že ne všichni žáci 8. a 9. ročníků jsou 

schopni abstrakce a práce se složitějšími strukturami, proto se podle Piagetovy teorie nachází 

stále ve stádiu Konkrétních operací (viz Tabulka 1), nejvíce na tento fakt poukazuje řešení 

Úlohy 5, která se neopírá o číselné zadání.   
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Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na rozvoj logického myšlení u žáků na 2. stupni 

ZŠ. Práce staví na teoretickém a historickém pohledu na logické myšlení, jemuž je věnována 

první kapitola. V ní je rovněž nahlédnuto do matematické logiky, která bývá ztotožňována 

s logickým myšlením v matematice, ale pro tuto práci je brána pouze jako její nezbytná 

součást.  

 V rámci druhé kapitoly byl analyzován Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělání a prozkoumány možnosti nabízené českým žákům pro rozvoj logického myšlení. 

Kromě pevného místa, které si logické myšlení drží v RVP pro ZŠ v předmětu matematika, 

se žáci mohou v rámci školy nebo ve svém volném čase účastnit mnohých matematických 

soutěžích jako je Logická Olympiáda, Pythagoriáda, Matematická olympiáda a Pengea. Dále 

mají možnost zapojit se do her – například Abaku liga, BRLOH, pIšQworky – nebo 

navštěvovat kluby a letní tábory. Možná i proto je jejich úroveň ve srovnání s ostatními státy 

EU nadprůměrná, což plyne z posledních šetření mezinárodních testů TIMSS a PISA, které 

druhá kapitola rovněž zmiňuje. 

 Následující část práce poukazuje na fakt, že logické operace nelze jednoznačně 

vymezit (jak například uvádí výzkum TIMSS v sekci Uvažování), ale prolíná se všemi kroky 

řešení – od aplikace znalostí, přes utřídění vztahů až po zvolení vhodné strategie řešení. 

Proto lze logické myšlení v matematice rozdělit do 17 kategorií vytvořených na základě 

oborů, v nichž se nachází. Rozdělení vyplývá z rozboru úloh výše zmíněných logických 

soutěžích. Tyto úlohy představují aplikaci získaných vědomostí, jež by měly být pro výuku 

klíčové. 

 Poslední kapitola je věnována výzkumu, jež byl realizován na čtyřech brněnských 

základních školách. Základ tvořil test určený pro 8. a 9. ročníky ZŠ, který byl složen z šesti 

kaskádovitých úloh věnující se algebře nebo geometrii v rovině. Výsledky potvrdily, že žáci 

disponují dobrým logickým myšlením, které závisí na náročnosti úlohy, ale není podstatné, 

z jaké oblasti jsou úlohy zadávány. Na analýze řešení pak byly identifikovány podobné 

myšlenkové procesy žáků, které vedly jak ke správnému, tak chybnému řešení. U chybných 

řešení byly v metodických komentářích navrhnuty metody korekce a rovněž byla stanovena 

tři obecnější doporučení pro rozvoj logického myšlení. Základem je dbát na logickou 

výstavbu hodin, například pomocí konstruktivistického přístupu, přičemž je důležité 

vyvarovat se formalismu. Dále je potřeba věnovat pozornost rozborům úloh, nabídnout 

žákům strategie a rady k jejich úspěšnému řešení – používání barev, podtrhávání, kvalitní 
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zápis atd. V neposlední řadě je důležité žáky vystavovat logickým úlohám s co největší 

frekvencí, protože čím častěji je žáci řeší, tím více spojů se jim v dané oblasti mozku může 

vytvořit.  

 Práce se tak díky přehledu nabízených logických aktivit, metodickým rozborům úloh 

a doporučením může stát příručkou pedagogů, rodičů či dokonce žáků s cílem zlepšit logické 

myšlení.  

 Myslím si, že toto téma je zajímavé a jistě by se na práci dalo v mnohých směrech 

navázat. Jelikož jsou zde rozebrány pouze některé z vytvořených kategorií, bylo by přínosné 

vytvořit další úlohy se stoupající obtížností a ty metodicky rozebrat. Nebo se vydat jiným 

směrem a zaměřit svou pozornost podrobněji na situaci v českých školách. Prozkoumat, 

jestli se učitelé věnují logickým úlohám a jak na ně reagují žáci, případně navrhnout plány 

hodin využívající logické úlohy.  

 Je vidět, že námětů je mnoho, proto doufám a pevně věřím, že tato práce není 

poslední svého druhu. 
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Přílohy  

A. Test logického myšlení  
  

Jak jsi na tom s logickým myšlením? 
Zkus vyplnit test a uvidíš! 

 
 
 

 
 

 
 45 minut 

 6 úloh 

 žádné pomůcky 

 anonymní 

 vyfoť/naskenuj výsledky i postup řešení 

 pošli do 7.2.2021 

 nepodváděj, test není na známky  
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1) Marek, Honza a David sbírají kartičky hokejistů. Marek už má 70 
kartiček. Kolik karet má Honza a kolik David, jestliže víme, že Honza má 
sedminu počtu Davidových karet a Marek má desetinásobek počtu 
Honzových karet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tomáš, Patrik a Kristián taky sbírají kartičky hokejistů. Patrik už jich má 
96. Kolik karet má Tomáš a kolik Kristián, když Patrik má o šest více, než 
je desetinásobek počtu Kristiánových karet, a Tomáš má o pět karet více, 
než je šestina počtu Patrikových karet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Petra, Jana a Viola jsou fanynky hokeje a také sbírají kartičky. Víme, že 
měly všechny tři dohromady méně než 30 karet. Když dala Petra Viole 
polovinu svých karet, dala zase Jana Petře šestinu svých, aby měly všechny 
stejně (karty během předání nijak netrhají). Kolik karet měla každá z nich 
před těmito přesuny? 
  

 



108 
 

Jaromír Jágr bruslil po kluzišti a na papír zakreslil svou 
dráhu. Její rohy označil body A-J. Vypočítej následující 
úlohy: 

3) Čtverec ABCD má délku strany a = 8 cm, jaký obsah má 
rovnoběžník IEGD? 

  
4) Jakou část obsahu zabírá čtverec HFEJ ze čtverce ABCD? 

 
5) Obsah trojúhelníku JEI jsou 4 cm2, kolik měří strana AD? 
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B. Příklady dalších úloh 
Geometrie v prostoru  

Úroveň 1 

Mirek si z 5 shodných krychlí o délce 6 cm vytvořil raketu, tak že jednu 

krychli rozřezal podél stěnových úhlopříček na polovinu a z jedné vyřezal 

pravidelný čtyřboký jehlan o výšce stejné jako je krychle (viz obrázek). 

Jaký objem má vzniklá raketa? 

(Odpověď: Vzniklá raketa má objem 156 cm3.) 

 

Úroveň 2 

Anička si hrála s Mirkovými kostkami a tvořila z nich různá tělesa. Které těleso má nejmenší 

a které největší povrch?   

a)  b)  c)  

d) e)  

(Odpověď: Nejmenší povrch má těleso b) a největší tělesa e) a c)) 

 

Úroveň 3 

Tonda si mezi tím vyřezal ze dvou jiných kostek domeček a natírá ho celý 

modrou barvou. Spodní díl má tvar kvádru s hranou 6 cm a horní díl je 

pravidelný čtyřboký jehlan o výšce 4 cm. Jak velkou plochu (v cm2) musí 

natřít?  

(Odpověď: Musí natřít 240 cm2 plochy.) 
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Závislosti, čtení z grafu 

Kouzelný obchod prodává lektvary každý den podle jiného pravidla (viz graf). Najdi 

pravidlo a urči: 

 

Úroveň 1: Kolik korun zaplatila Jana za 15 lektvarů první den?  

(Odpověď: Jana zaplatila za 15 lektvarů 45 Kč.) 

Úroveň 2: Kolik korun by zaplatila Jana za 15 lektvarů druhý den? 

(Odpověď: Jana by zaplatila za 15 lektvarů 47 Kč.) 

Úroveň 3: Kolik korun by zaplatila Jana za 10 lektvarů třetí den?  

Nápověda: Podívej se na počet lektvarů, jak jdou za sebou. 

(Odpověď: Jana by za 10 lektvarů zaplatila 110 Kč.)  
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Nepřímá úměra  

Úroveň 1 

Petr a Honza soutěží v pojídání knedlíků. Petr sní za hodinu 30 knedlíků. Kdyby jedl 

knedlíky dohromady s Honzou snědli by je za 20 minut. Za kolik minut sní Honza 30 

knedlíků? 

(Odpověď: Honza sní 30 knedlíků za 30 minut.) 

 

Úroveň 2 

David a Aleš soutěží v pojídání knedlíků. David sní za hodinu o pětinu více knedlíků než 

Aleš. Kdyby David jedl knedlíky sám sní jich za půl hodiny o 15 méně, než kdyby je jedl 

dohromady s Alešem. Kolik knedlíků sní za hodinu David? 

(Odpověď: David sní 36 knedlíků.) 

 

Úroveň 3 

Pavel, Jirka a Vojta soutěží v pojídání knedlíků. Dohromady snědli za hodinu 97 knedlíků. 

Pavel sní za 5 minut o 2 knedlíky více než Jirka. Vojta, který se přidal o 15 minut později, jí 

stejně rychle jako Pavel. Kolik knedlíků snědl každý z hochů? 

(Odpověď: Pavel snědl 44 knedlíků, Jirka 20 a Vojta 38.) 

 


