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Logické úlohy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Rozvoj logického myšlení

Anotace: 1. Žáci mají za úkol pozorně přečíst zadání a pokusit se

samostatně doplnit informace do tabulky.

2. Stejný postup je i u druhé úlohy.

3. Pokud si některé z dětí neví rady, lze pracovat

společně či ve skupinkách.

Úlohy mají za úkol podporovat logické myšlení a uvažování.



Novákovi, Blažkovi a Tomanovi jsou přátelé. Vaším úkolem 
je zjistit, kde bydlí, jaké mají auto, kde byli na dovolené
a jaké zvíře chovají. Pokus se to vyřešit a doplnit podle 
instrukcí do následující tabulky.

1. Blažkovi nebydlí v paneláku, ale ve vile.
2. Pes se rád vozí ve fordu a ne ve fiatu.
3. Tomanovi mají kočku, ale do Tater ji nebrali.
4. Novákovi nemají chalupu, ale byli v Itálii.
5. Majitelé rybiček nebyli v Řecku, ale mají audi.



Jméno bydlení auto dovolená zvíře

Novákovi

Blažkovi

Tomanovi



Čtyři kamarádi (31,38,40,49 let) se svými manželkami odjeli 
na společnou dovolenou.

Zkuste ke každému správně přiřadit jeho povolání, věk, koníček 
jméno a jméno manželky.
Pozorně přečti indicie, rozhodni a doplň do tabulky:
1. Jirků je policista a holduje šachům.
2. Široký nepěstuje kaktusy, ale chodí rybařit.
3. Nejmladší, který má ženu Hedviku je řidič.
4. Olmer je turista.
5. Nejstarší Veselý není řidič ani prodavač.
6. Malířova žena se jmenuje Míla.
7. Širokého žena se nejmenuje Jarka ani Hedvika.
8. Policista je mladší než malíř, ale starší než Široký.
9. Čtvrtá žena se jmenuje Jiřina.



Jméno povolání koníček
jméno    

manželky věk




