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Zajímavé úlohy 2

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Rozvoj logického myšlení

Řešení „oříšků“ 2Řešení „oříšků“ 2

Anotace: Předkládám další část zajímavých úloh pro rozvoj logického

myšlení.  Je zde uvedeno 7 úloh. Je možné nechat třídu pracovat

ve skupinkách, které jsou tvořeny různě nadanými žáky.

Po vyřešení může každá skupina dostat slovo pro „obhajobu“  

svého řešení. Úspěšným řešitelům je dobré dát známku.

Protože žáci mají rádi tyto úlohy, lze zařadit i domácí úkol, vymyslet

nebo v knížkách či na internetu najít podobné a v dalších hodinách 

je potom průběžně řešit, třeba jako úvodní část hodiny.



Přemýšlej a řeš:

1. Pěti zásahy do terče získal střelec 28 bodů. Zjisti, které kruhy a 
kolikrát zasáhl. 
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2. Bratr šel se sestrou do lesa na houby. Bratr našel o 36 hub více 
než sestra. Cestou domů poprosila sestra bratra, aby jí dal tolik 
hub, aby měli oba stejný počet. Bratr její prosbě vyhověl . Kolik hub 
jí dal?

3. Pomeranč je dvakrát dražší než jablko. Určete, co je dražší:
4 pomeranče nebo 8 jablek?



4. Letadlo přeletí vzdálenost z města A do města B  za 1 hod 20 
min. Zpět však přeletí tuto vzdálenost  za 80 minut. Jak to 
vysvětlíš?

5.  V pokladně je 27 stokorun, 38 desetikorun a 48 korunových 5.  V pokladně je 27 stokorun, 38 desetikorun a 48 korunových 
mincí. Přeměňte tuto částku tak, aby v pokladně byl co nejmenší 
počet korunových mincí a co největší počet stokorun. Kolik  
potom bude stokorun, desetikorun a korunových mincí?



6. Karel řekl Petrovi: 
„Když jsem byl v lese, utrhl jsem si několik lískových oříšků a týž počet jsem 
dostal i od Pavla.  Od Jožky jsem dostal 6 oříšků. Polovinu jsem dal sestře a ještě 
mi jich 15 zůstalo.“
Petr přemýšlí a nakonec řekne: „ V lese jsi utrhl 12 lískových oříšků.“
Počítal správně?

7.   V pokladně je 6 oddělení.
V I. oddělení je 4 krát více peněz než v III. oddělení. V I. oddělení je 4 krát více peněz než v III. oddělení. 
V II. oddělení se množství peněz rovná rozdílu mezi částkou v I. a III. oddělení.
V III. oddělení je 200 korun.
Ve IV. oddělení je dvakrát méně než v II. oddělení.
Částka V. oddělení se rovná  1/5 částky v I.oddělení.
V VI. oddělení je polovina částky V. oddělení.
Kolik peněz je v pokladně?



Výsledky:  1.  Úloze vyhovují tyto možnosti 2,3,3,10,10 a 3,5,5,5,10
2.  18 hub
3.  Cena je stejná
4.  Převeď si  první cestu na minuty
5. 38 desetikorun = 380 korun. Je možno je proměnit na 3 stokoruny a 80 korun. 80 + 48 korun = 128 korun. Je možno je

proměnit na 1 stokorunu, 2 desetikoruny a 8 korun. Celou částku je tedy možno proměnit na 31 stokorun, 2 desetikoruny
a 8 korun.

6.  15 + 15 = 30    30 – 6 = 24 : 2 = 12.  Jde o princip hry Myslím si číslo.
7.  V 1.odd. je 800 K4, v 2.odd. 600 Kč v 3.odd. 200 Kč , ve 4. odd. 300 Kč v 5. odd. 160 Kč a v 6. odd. 80 Kč. Celkem 2 140 Kč.
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