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Úvod

Velmi často se při konzultacích s rodiči šikovných dětí setkávám se 
situací, kdy dítě v hodině předkládanou látku bravurně zvládá, je pro 
něj málo obtížná, necítí žádnou výzvu a ve škole se nudí, jednoduše ho 
nebaví  Přičemž je často vůle ze strany školy, pedagoga, rodi če i dítěte 
k úpravě obsahu výuky, ale nevědí jak  Možností je hodně a lze si zajistit 
pomoc v rámci institucí, které se problematikou nadaných dětí zabývají  
Další možností je zaměřit se na literaturu, která bude bystré děti dále 
posouvat, vzdělávat 

Právě tato kniha nabízí zpestření výuky (školní i volnočasové) bohatou  
paletou úloh  Některé úlohy jsou úmyslně koncipovány s více správnými 
řešeními, některé mají více správných řešení z naší strany „nechtěně“, 
u jiných je zadání chyták  Úlohy v knize mají pomocí hvězdiček 
naznačenu obtížnost, ale je to opravdu spíše orientační označení  
Pokud máte pocit, že jste přišli na jiné řešení nějaké úlohy, nebojte se 
mi napsat  

Knihu, kterou držíte v ruce, jsem sice z větší části sestavil z vlastních 
úloh, část ale dodali další spolupracovníci  Rád bych jim proto touto 
cestou poděkoval, neb s nimi na tvorbě úloh a dalších aktivitách 
spolupracuji již více než 10 let a vím, že jejich spolupráce obohacuje mě 
i mou tvorbu  

    Takže příjemné hlavolámání 

       Václav Fořtík
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1   kapitola 
Hrátky s čísly

1.      

Tři zelené peníze mají stejnou hodnotu jako šest modrých  Tři modré 
mají stejnou hodnotu jako devět červených 

Co má větší hodnotu?

a) 2 zelené      12 červených

b) 4 modré      2 zelené + 1 červený

c) 10 červených      1 zelený + 1 modrý

2.      

Myslím si číslo  Když k němu přičtu jeho polovinu, tento výsledek 
vydělím 3 a poté od výsledku odečtu 14, dostanu číslo 1  

Jaké jsem si myslel číslo?
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3.   

Přečti si následující text a odpověz na otázku 

Německý rozhodčí nastavil ve druhém poločase nezvyklých devět mi-
nut, přestože jeho asistent signalizoval, že nastaví minut jen pět 

O kolik více minut nastavil rozhodčí zápas  
oproti tomu, co mu signalizoval asistent?

 a) 9 minut b) 3 minuty

 c) 6 minut d) 5 minut

 e) 4 minuty f) 4 sekundy

4.      

Každá barva má svou hodnotu  Čísla určují jejich součet v řádcích, 
resp  sloupcích  Které číslo patří na místo otazníku?
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5.      

Nahraď písmena číslicemi 0–9 tak, aby příklad dával smysl 

AB · AC = DE8

· + –

AA + AA = 44

D0C + 48 = DD4

6.         

Nahraď písmena číslicemi 0–9 tak, aby příklad dával smysl 

2B · CB = DED

· – –

C2 – BF = FF

D66 + F2 = DHE


