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1 Úvod 

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou metodická příručka, která vznikla v rámci projektu Modernizace 

odborného vzdělávání (MOV). 

Problémy dnešní praxe vyžadují, aby žáci používali matematické znalosti a dovednosti 

z matematiky při řešení problémů kreativně, s využitím myšlenkových postupů, zdrojů 

informací a možností digitální techniky. To nelze rozvíjet jen prostřednictvím tradičních 

rutinních úloh zaměřených jen na procvičení a upevnění matematických pojmů a metod. 

Problémy dnešní praxe vyžadují kromě perfektního zvládnutí základních kompetencí taktéž 

zvládnutí širokého spektra myšlenkových postupů, intelektuální flexibilitu a kreativitu 

a schopnost komunikace. 

„Řešení problémů je jádrem veškerého matematického vzdělávání. Řešení komplexních, 

neznámých a nerutinních problémů (CUN – complex, unfamiliar and non-routine problems) 

musí být základním kamenem efektivního matematického vzdělávání pro 21. století.“ [1, str. 1] 

a [2, str. 23] „Nové typy matematických úloh, které jsou komplexní, neznámé a nerutinní 

(CUN) a přesahují tradiční způsoby řešení problémů, jsou lépe přizpůsobeny přípravě žáků 

na autentické využití matematiky. Tyto typy problémů se vztahují jak na formální situace, tak 

na situace z reálného života, jsou propojené s předchozími znalostmi a zkušenostmi, obsahují 

různá znázornění a vzory logických úsudků, mají jedno nebo více správných řešení a pobízejí 

k reflexi na všech úrovních řešení problému. Řešení CUN úloh je založeno na tradičních 

znalostech a dovednostech, ale vyžaduje také dodatečný, nadřazený soubor dovedností.“ 

[1, str. 2] a [2, str. 26–27] 

Úlohy CUN jsou problémové úlohy, které nejsou ve vyučování běžné. Cíle, jež si klade 

zařazování úloh CUN do výuky, jsou obsaženy i v současných RVP, jen se k jejich naplnění 

úlohy CUN používají málo nebo dokonce vůbec. 

Proto jsme v rámci projektu MOV vypracovali modul Úlohy CUN, který se zabývá řešením 

komplexních, neznámých a nerutinních problémů. Význam úloh CUN pro vzdělání podtrhuje 

i postavení, jaké mají úlohy tohoto typu v mezinárodních výzkumech PISA. Tato příručka 
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není tedy jen průvodcem k uvedenému modulu, ale je určena všem, kteří mají zájem zařadit 

do výuky matematiky takové úlohy a pomoci jim v přípravě a realizaci řešení. 

Úlohy, které jsou do příručky zařazeny, ilustrují různé typy úloh. Lze je přímo využít nebo se 

jimi inspirovat k obměnám a vymýšlení nových. 

Řešení CUN úloh je jedním z klíčů k nutným změnám ve vyučování matematiky na středních 

školách, odborné školy nevyjímaje. 

CUN úlohy by měly provázet výuku matematiky po celou dobu vzdělávání a měly by prolínat 

všemi tematickými okruhy. Jejich řešení vede k rozvoji myšlení, ke kritickému usuzování, ke 

srozumitelné a věcné argumentaci. Rozvíjí i schopnost žáků spolupracovat na řešení 

problémových úloh a situací z běžného života a využít je v praxi svého oboru vzdělání. 

Během řešení těchto nestandardních úloh se žáci naučí pochopit a analyzovat daný problém, 

utřídit údaje a podmínky, provádět náčrty situací, problém rozebrat, najít vhodný algoritmus 

řešení, vyřešit úlohu, zhodnotit, optimalizovat a interpretovat řešení úlohy. Tyto úlohy jsou 

příležitostí pro aktivní činnosti a motivaci žáků i pro podporu a rozvoj talentovaných žáků. 

Hovoříme-li o praxi, máme na mysli řešení problémů spojených s výkonem povolání, profese 

v oboru vzdělání. Povahu problémové úlohy má většina situací v provozu: oprava závady 

automobilu, odstranění poruchy ve výrobě, hledání efektivního řešení v projektu apod. 

S řešením problémů ve školské matematice se setkáme v mnoha publikacích. Některé z těch 

novějších uvádíme v přehledu literatury. Zdrojů úloh CUN zase tolik není. Je třeba čerpat 

z praxe, oboru vzdělání, zdrojů tzv. rekreační matematiky, sbírek úloh z matematických 

soutěží či zahraničních webových stránek, které inspirují. Hlavním zdrojem je otevřená mysl 

učitele a jeho žáků. 

 

Za autorský kolektiv: 

Miroslav Bartošek, Josef Bobek, Zuzana Bobková, František Procházka, Miroslav Staněk 
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2 Metodika řešení CUN úloh 

Při řešení CUN úloh využíváme metodických postupů obdobných problémové metodě výuky. 

Tedy nesdělujeme žákům vše, co potřebují k řešení, ale žáci jsou vedeni k tomu, 

aby samostatně nebo s malou pomocí učitele našli řešení pokud možno vlastní intenzivní 

činností. CUN úlohy proto vyžadují tvořivý přístup, hluboké soustředění a dostatek času. 

Zařazené úlohy by měly splňovat následující kritéria: 

 být v logické návaznosti s dosavadními poznatky žáků; 

 být přiměřené možnostem žáků; 

 mít problémový obsah; 

 mít povahu nového poznatku; 

 vyvolat u žáka chuť poznávat; 

 nemělo by se jednat o úlohu na pouhé procvičení látky.  

Při řešení úloh, resp. problémů ve školské matematice můžeme rozlišit několik etap: 

Žák: 

 porozumí a posoudí zadání úlohy; 

 odliší podstatné a nepodstatné informace potřebné k řešení úlohy; 

 doplní další potřebné informace z informačních zdrojů nebo s pomocí vlastního 

experimentu; 

 zpracuje data vhodnou metodou; 

 převede informace do matematického formátu; 

 využívá známé matematické algoritmy v nových souvislostech; 

 vyhledá i s využitím zdrojů informací algoritmy potřebné k řešení úlohy; 

 hledá, případně vymýšlí a diskutuje nové způsoby řešení; 

 pracuje v týmu, využívá různé metody řešení problémů (brainstorming…); 

 řeší úlohu vhodným algoritmem; 

 využívá účelně digitální technologie a vhodný software; 

 posoudí správnost řešení z hlediska matematického i věcného; 

 diskutuje podmínky a možnosti použité metody; 

 diskutuje různé další možnosti řešení a podmínky řešitelnosti úlohy; 



 

7 

 

 reaguje na připomínky a obhajuje své řešení; 

 navrhuje další varianty zadání již vyřešené úlohy; 

 diskutuje další možné interpretace problému; 

 navrhuje další vhodné aplikace řešené podobnými metodami. 

Postup řešení každé CUN úlohy je silně individuální a neexistuje obecný návod na řešení. 

Proto vždy záleží na každé úloze i na schopnostech žáka, jak k dané úloze přistupuje a jak 

danou úlohu řeší. Je nutné umožnit žákům zvolit si vlastní přístup k řešení a teprve pak, když 

schopnosti žáků nestačí a nezaberou ani jiné metody (brainstorming…), musí jim učitel 

pomáhat návodnými otázkami. 

Příkladem začlenění CUN úloh do výuky je modul Úlohy CUN, zpracovaný v rámci projektu 

MOV a uveřejněný na webových stránkách projektu www.projektmov.cz.  

http://www.projektmov.cz/
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3 Klasifikace CUN úloh 

Úlohy CUN můžeme rozdělit podle různých kritérií do několika skupin. 

A) Komplexní úlohy 

Úlohy propojující více oblastí matematického, všeobecného či odborného vzdělávání 

a běžného života 

B) Podle části úlohy, která je netypická a nutí žáka k aktivitě 

1. Úlohy s neobvyklým zadáním (neúplné, předimenzované, vyžadující návrh 

a zpracování experimentu) 

2. Úlohy řešené netradičními postupy (nové, méně známé či netradiční užití známých 

postupů) 

3. Úlohy s neobvyklým řešením (více řešení, bez řešení, neřešitelné) 

C) Podle tématu úlohy 

1. Neobvyklé úlohy z čisté matematiky 

2. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání 

3. Matematické rekreace – úlohy, jejichž cílem je rozvíjet mentální schopnosti jedince 

při řešení jednoduše zadaných zajímavých problémů 
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4 Hodnocení žáků při řešení CUN úloh 

Řešení úloh CUN vyžaduje hlubší porozumění zadání, přehled o matematických metodách 

vhodných k řešení a kreativitu v hledání vhodných metod. Při hledání se žák zpravidla 

nevyhne chybným úsudkům. Důležitý je proto rozbor chyb a tvorba z nich vyplývajících 

závěrů. Těžištěm hodnocení je tedy proces hledání řešení a práce s chybou. 

Proto je třeba při hodnocení preferovat proces řešení problému nad bezchybností řešení. 

K tomu je vhodné využívat formativní hodnocení. Je třeba hodnotit žákův přístup k řešení 

problému, ocenit práci se zdroji informací, kreativitu a kritické hodnocení výsledků řešení. 

To vše s přihlédnutím ke schopnostem žáka. Je nutné, aby zadané úlohy byly přiměřené 

schopnostem žáka a etapě jeho vzdělávání, aby žák měl reálnou šanci uspět a prožít radost 

z úspěchu. Doporučuje se využívat i forem skupinové práce. Je třeba zvládnout, podle předem 

s žáky domluvených pravidel, hodnocení podílů jednotlivých žáků na řešení v rámci skupiny. 
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5 Ukázkové úlohy s metodikou řešení 

5.1 Komplexní úlohy 

Problematika komplexních úloh a metodika je podrobně rozebrána v publikaci [4]. Příkladem 

začlenění komplexních úloh do výuky je modul Komplexní úlohy, zpracovaný v rámci 

projektu MOV a uveřejněný na webových stránkách projektu www.projektmov.cz. Kromě 

toho můžeme využít následující úlohy: 

5.1.1 Úloha 1 [1] 

Několik supermarketů před prázdninami inzerovalo, že jsou nejlevnějším supermarketem 

ve městě. Vyhledejte potřebné informace a zjistěte, který z reklamních materiálů má pravdu. 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci musí nejprve zvolit kritéria, podle kterých poznají nejlevnější supermarket. Pak získají 

potřebné informace a prezentují svůj závěr před ostatními. V diskusi rozeberou svoje závěry. 

5.1.2 Úloha 2 [1] 

Žáci organizují večírek. Vašim úkolem je objednat pizzy, jestliže víte, že máte k dispozici 

2 000 Kč. Chcete za tyto peníze nakoupit co nejvíce pizz. Vyhledejte jídelní lístky místních 

pizzerií. Porovnejte ceny a navrhněte třídnímu pokladníkovi nejlevnější nabídku. Napište 

pokladníkovi zprávu, ve které svůj návrh odůvodníte. 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci zjistí potřebné informace a navrhnou svá řešení, která prezentují. Ostatní žáci 

připomínkují a hodnotí. 

5.1.3 Úloha 3  

Chcete rozeslat dvacet krabiček s vánočním dárkem. Krabička má rozměry 

10 cm × 10 cm × 20 cm a hmotnost krabičky je 300 g. Navrhněte zabalení krabiček (volba 

obalu) a jejich odeslání (volba poštovní služby). Najděte nejvhodnější řešení problému 

a zdůvodněte je. 

  

http://www.projektmov.cz/
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Metodické poznámky k řešení 

Budeme řešit dva problémy. Jak zabalit dárky (do jakého papíru, jakých rozměrů, ceny a jak 

papír rozstříhat) a pak problém rozeslání dárků (jakého doručovatele zvolit a za kolik Kč). 

5.1.4 Úloha 4  

Navrhněte obložení koupelny o rozměrech 180 cm × 160 cm × 240 cm. (Vana má výšku 

60 cm. Umyvadlo je ve standardní výšce 85 cm – možno najít na netu.) Vypočítejte, kolik 

bude stát materiál (obkladačky, lišty, lepidlo, případně impregnace, spárovací hmota). 

Zpracujte nejméně dva různé návrhy. Zdůvodněte jejich pozitiva a negativa. 

Metodické poznámky k řešení 

Je vhodné, aby si žáci doma přeměřili vlastní koupelnu a navrhli její renovaci, nebo může 

učitel připravit charakteristiku jedné koupelny a žáci řeší úkol jako soutěž. Výsledek je třeba 

prezentovat a žáci by měli pod dohledem učitele návrhy zhodnotit a připomínkovat. 

5.1.5 Úloha 5  

Z těžní štoly obdélníkového průřezu o rozměrech 1,5 m na 2 m (viz obrázek) má být vyražena 

co nejkratší ventilační šachta k povrchu skalního masivu (BC a CD) o kruhovém průřezu 

o ploše 1 000 cm2. Vypočítejte její délku a přibližně určete, kolik váží vytěžený materiál, 

jestliže se jedná o žulu. Rozměry skalního masivu jsou |AD| = 6,9 m, |CD| = 2,3 m, 

|AB| = 8,2 m a rozměry štoly |EF| = 2 m, |FG| = 1,5 m. 

 

Obrázek 1. Komplexní úlohy – úloha 5 – zadání  
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Metodické poznámky k řešení 

Nejprve je třeba zjistit, kudy povede větrací šachta. Z obrázku je zřejmé, že nejkratší bude 

kolmice na BC. Vzdálenost k CD je delší – možno ověřit před výpočtem narýsováním 

oblouku kružnice k (F, |GD|). Oblouk protne stranu BC. Délku kolmice od štoly na BC 

vypočítáme například pomocí podobnosti trojúhelníků, nebo užitím goniometrických funkcí, 

nebo pomocí analytické geometrie. 

Řešení pomocí podobnosti trojúhelníků 

 

Obrázek 2. Komplexní úlohy – úloha 5 – řešení 

 

Z podobnosti trojúhelníků ABJ a DCJ a GIJ a HIF plyne: 

3,2

2,89,6




x

x
 

odtud x = 2,68983 
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22 2,8)68983,29,6(   

 

odtud d = 3,79246 

Řešení pomocí goniometrických funkcí 

Označíme-li úhlem 𝛼 shodné úhly ABI, FIH, DCJ, pak je také úhel 𝛼 mezi přímkou AB 

a přímkou rovnoběžnou s BC, procházející bodem D, tedy tg
3,22,8

9,6


 , odtud 

 = 49,46716°. 

tg
3,2
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odtud x = 2,68983 
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k
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5,1

9,4
  

odtud k = 4,98986 

k

d
sin  

odtud d = 3,79246 
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Řešení pomocí analytické geometrie 

 

Obrázek 3. Komplexní úlohy – úloha 5 – řešení 

A[0; 0] B[8,2; 0] C[2,3; 6,9] D[0; 6,9] F[1,5; 2] 

     BC:  x = 8,2 – 5,9t 

  y = 6,9t;   t  R 

Obecná rovnice:  BC: 69x + 59y – 565,8 = 0 

v(F; BC) = 
22 5969

8,5652.595,1.69




=3,79246 

Délka šachty k rohu štoly je tedy asi 3,792 m. 

Při kruhovém průřezu 1 000 cm2 bude objem žuly od okraje skalního masivu po roh štoly 

379 200 cm3 a její hustota vyhledaná na internetu je 2,8 g/cm3, tedy hmotnost válce je cca 

1 062 kg. K tomu musíme připočítat hmotnost žuly na stropě a stěně štoly, což je část válce 

s pravoúhlým výřezem.  
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Obrázek 4. Komplexní úlohy – úloha 5 – řešení 

Přesný výpočet objemu žuly na stropě a stěně štoly je nad možnosti středoškoláka. Bylo 

by nutno využít integrální počet nebo najít vzorec ve specializované literatuře či využít 

software, který to dokáže. Vše by bylo časově náročné a neefektivní vzhledem k požadavkům 

na přesnost řešení problému. Proto je vhodné odhadovat. 

Poloměr r ventilační šachty, jak snadno vypočítáme, je 17,8 cm. Protože šachta svírá 

s vodorovnou rovinou úhel asi 41°, můžeme bez velké chyby na výsledku uvažovat úhel 45°, 

a tedy objem, který musíme připočíst, je méně než polovinou objemu válce 

1 000 cm2
 . 17,8 cm = 17 800 cm3. Tedy méně než 25 kg navíc. 

Celková hmotnost žuly bude víc než 1 062 kg a méně než 1 087 kg. 

Žáci zjistí potřebné informace a navrhnou svá řešení, která prezentují. Ostatní žáci 

připomínkují a hodnotí. 

5.1.6 Úloha 6 [6] 

Vypočítejte délku elektrického vedení, které má propojit 4 odběratele nacházející 

se ve vrcholech čtverce o straně 10 km. Najděte nejkratší délku vedení. 

Metodické poznámky k řešení 

Je vhodné žáky nechat počítat, určit obvyklé propojení – po obvodu čtverce a po 

úhlopříčkách. Pokud je řešení nenapadne nebo ho nenajdou na internetu, je vhodné je 

nasměrovat ke správnému řešení. 
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Obrázek 5. Komplexní úlohy – úloha 6 – řešení 

Odběratele můžeme propojit po stranách čtverce vedením délky 30 km. Pokud použijeme 

úhlopříčky čtverce, bude vedení měřit 28,3 km. Nejkratším řešením je vedení uvedené 

na obrázku, kde délka úsečky FF´ je km23,4
3

3
1.10 














  a celková délka vedení je 

27,32 km. 

Výpočet je nad rámec středoškolské matematiky, ale výslednou hodnotu můžeme najít 

použitím softwaru dynamické geometrie. 

Výpočet: c = 5 . tg α 
cos

5
a  délka propojení  x = 10 – 10 . tg




cos

20
  

Pro extrém: 0
d

dx
      0

cos

sin.20

cos

10
22









      20 . sin α = 10      α = 30° 

 32,27)31.(10 x  km 

Po vyřešení úlohy je vhodné zmínit algoritmus akademika Borůvky, který ve dvacátých letech 

20. století řešil problém nejkratšího spojení odběrných míst elektrickým vedením. Dokázal, 

že nejkratší propojení konečného počtu různě vzdálených odběrných míst získáme 

následujícím postupem: 

1) Nejprve musíme spojit každé odběrné místo s místem, které je mu nejblíže. 

2) Musíme spojit každou takto vzniklou část rozvodné soustavy s částí, která je jí nejblíže. 
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3) Takto pokračujeme, dokud nedojde k propojení celé sítě. Je vhodné nechat žáky, aby si 

tyto informace vyhledali. 

5.1.7 Úloha 7 [3]1 

Do nádoby ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s hranou podstavy i výškou 4 m 

napouštíme vodu.  

1. Vyneste do grafu závislost objemu vody V v nádobě na největší hloubce vody h.  

2. Vypočítejte, o kolik se zvětší objem, jestliže se hloubka vody zvětší o milimetr. Sestrojte 

graf závislosti těchto změn z na hloubce vody h.  

3. Z grafu změn z určete, o kolik se změní hodnota z, jestliže se změní hloubka h o metr. 

 

Obrázek 6. Komplexní úlohy – úloha 7 – zadání 

 

Metodické poznámky k řešení 

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu se vypočítá podle vzorce vaV j ..
3

1 2 . Protože 

výška (hloubka) jehlanu a strana podstavy jsou stejné, bude platit 3.
3

1
aV j   , nebo 

3.
3

1
hV j  . 

Zvolíme několik hodnot hloubky h a sestavíme tabulku. 

 

                                                 
1 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/download/M_uloha_0987_SU.pdf 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/download/M_uloha_0987_SU.pdf
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Tabulka 1. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 

h 

[h] = m 
0 1 2 3 4 

V 

[V] = m3 0 
3

1
 = 0,33 

3

8
 = 2,67 9  

3

64
 = 21,33 

Graf vypadá takto: 

 

Graf 1. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 
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Tabulka 2. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 

 
hodnota hloubky h 

[h] = m 

objem jehlanu V 

[V] = m3 

 0 0 

 0,001 1010.3,3   

Rozdíl  1010.3,3   

 1 3,0  

 1,001 6334334333,0  

Rozdíl  3001001000,0  

 2 6,2  

 2,001 2,370558667 

Rozdíl  3004002000,0  

 3 9 

 3,001 3009003000,9  

Rozdíl  3009003000,0  

 4 3,21  

 4,001 6349337333,21  

Rozdíl  3016004000,0  

 

Sestavíme tabulku závislosti změny z na hloubce h. 

Tabulka 3. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 

h 

[h] = m 
0 1 2 3 4 

z 

[z] = m3 
1010.3,3   

3001001000,0

 

3004002000,0

 

3009003000,0

 

3016004000,0

 

Když hodnoty změn zaokrouhlíme, dostaneme čísla: 

z 

[z] = m3 
0 0,001 0,004 0,009 0,16 
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Graf 2. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 

 

Tabulka 4. Komplexní úlohy – úloha 7 – řešení 

 
hodnota hloubky h 

[h] = m 

objem jehlanu z 

[z] = m3 

 0 0 

 1 0,001 

Rozdíl  0,001 

 1 0,001 

 2 0,004 

Rozdíl  0,003 

 2 0,004 

 3 0,009 

Rozdíl  0,005 

 3 0,009 

 4 0,016 

Rozdíl  0,007 
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Všimněme si, že čísla 0,001, 0,003, 0,005, 0,007 se liší o stejný rozdíl. Tvoří lineární funkci. 

Úlohu je možné využít jako propedeutiku diferenciálního počtu. 

 

5.2 Úlohy s neobvyklým zadáním – neúplné zadání a zpracování 

experimentu 

5.2.1 Úloha 1 

Chcete koupit osobní automobil. Vyberte vhodný model podle ceny, vybavení a účelu. 

Zdůvodněte svůj výběr a popište financování nákupu (např. půjčka, leasing, spoření). Vyberte 

vhodný způsob z nabídky na trhu a obhajte svůj výběr. 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci si musí zjistit potřebné informace. 

5.2.2 Úloha 2 

Chystáte se na dovolenou do zahraničí. Kolik peněz si budete muset vyměnit, chcete-li strávit 

7 nocí:  

a) v Řecku 

b) v Bulharsku 

c) ve Spojených státech amerických 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci si musí zjistit, jaká měna platí v dané zemi, jaké jsou kurzy a jaké jsou finanční 

podmínky dané země a specifika. (Např. v současnosti se bulharské leva v ČR shánějí obtížně 

– výhodnější je směnit eura a za ty na místě nakoupit místní měnu. USA vyžadují cestovní 

registraci nebo vízum, dostatečnou hotovost nebo finanční zajištění při vstupu do země 

a je třeba projít pohovorem s imigračním úředníkem při vstupu do země.) Musí si zjistit ceny 

poplatků, vstupů, pojištění, ubytování, dopravy a potravin. 
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5.2.3 Úloha 3 

Proveďte přímé měření veličiny z oboru vzdělání či z tematiky odborného nebo všeobecně 

vzdělávacího předmětu. Měření zpracujte, určete naměřenou hodnotu a nejistoty měření. 

Metodické poznámky k řešení 

Tuto úlohu je vhodné provést ve spolupráci s učiteli ostatních předmětů. Optimální je 

připravit pro žáky měření, které má smysl především pro obor vzdělání žáka. Žáky je třeba 

nechat zjistit potřebné informace a metodu měření, měření zpracovat a vypracovat a odevzdat 

protokol o měření. 

5.2.4 Úloha 4 [6] 

Vypočítejte množství spotřebovaného materiálu na provedení svaru elektrickým obloukem 

dvou plechů tloušťky 75 mm a délky 2 m (viz fotografie). 

 

 

Obrázek 7. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 4 – zadání2 

Metodické poznámky k řešení 

Hodnoty k výpočtu musíme získat z obrázku. Změříme šířku plechů na obrázku. Přeměříme 

i ostatní rozměry a v daném měřítku přepočítáme. Můžeme počítat dva lichoběžníky, jeden 

o základnách 40 mm a 13 mm a výšce 40 mm a druhý o základnách 40 mm a 13 mm a výšce 

45 mm. 

 

                                                 
2 Obrázek z: NĚMEC, J. Svařování elektrickým obloukem. Praha: SNTL, 1969. str. 51. 
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Objem materiálu ve svaru je: 

33 dm5,4mm00050540002.
2

45).1340(

2

40).1340(








 



 

 

5.3 Úlohy s neobvyklým zadáním – předimenzované zadání 

5.3.1 Úloha 1 

Studie prokázala, že z každé stovky prodaných počítačů dané značky dražších než 30 000 Kč 

bylo 8 reklamováno během prvních 6 měsíců 2krát a vícekrát. Kolik počítačů ze čtyř tisíc 

počítačů stejné cenové skupiny a stejné značky bylo reklamováno 2krát a vícekrát? 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci musí poznat, které číselné údaje jsou podstatné pro řešení úlohy. Pak je řešení 

jednoduché. 

Ze 100 počítačů jich bylo 8, tedy ze 4 000 počítačů je to 40 . 8 počítačů = 320 počítačů. 

 

5.3.2 Úloha 2 

Pekař má upéct na druhý den ráno chleba ze 100 kg mouky, rohlíky z 50 kg a koláče z 20 kg 

mouky. Na skladě má 150 kg hladké mouky, 200 kg polohrubé mouky, 50 vajec a 5 kg másla. 

Kolik mouky, vajec a kolik másla musí dokoupit a o kolik korun se změní náklady na toto 

pečivo, jestliže každé vejce zdražilo o 1 Kč a máslo zlevnilo ze 160 Kč/kg na 140 Kč/kg. 

Poměry základních surovin popisuje následující tabulka. 
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Tabulka 5. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 2 – zadání 

ingredience 
pečivo 

chleba rohlíky koláče buchty 

mouka 
1 kg hladké 500 g hladké 350 g hladké  

  150 g polohrubé 1 kg polohrubé 

vejce 0 1 2 4 žloutky 

tekutiny 6 dl vody 200 ml vody 175 ml mléka 0,6 l mléka 

droždí 40 g 10 g 30 g 60 g 

máslo/olej 10 g oleje 60 g másla 90 g másla 240 g másla 

 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci musí vyhledat vhodné údaje v tabulce. Musí určit, kolik kterých surovin potřebují a kolik 

jim chybí. 

Na chleba ze 100 kg mouky vejce a máslo nepotřebuje. Na rohlíky z 50 kg mouky potřebuje 

6 kg másla a 100 vajec. Na koláče z 20 kg mouky potřebuje 14 kg hladké a 6 kg polohrubé 

mouky, 3,6 kg másla a 80 vajec. Celkem musí přikoupit 14 kg hladké mouky, 4,6 kg másla 

a 130 vajec. 

Tedy náklady na vejce vzrostou o 130 Kč a náklady na máslo klesnou o 92 Kč, tedy celkem 

náklady vzrostou o 38 Kč.  

 

5.4 Úlohy s neobvyklým zadáním – zpracování naměřených hodnot 

5.4.1 Úloha 1 

Během jednoho týdne zapisujte, kolik času strávíte na mobilu. Kolik minut věnujete sociálním 

sítím, poslouchání hudby a sledování filmů, jiné zábavě, telefonování, získávání informací, 

různým aplikacím a dalším činnostem. Určete, kolik procent času je věnováno jen mobilu 

a kolik procent času je mobilní aktivita provozována paralelně s jinou aktivitou. Určete 

celkové časy pro jednotlivé činnosti za celý týden i pro jednotlivé dny. Uvažte, kolik procent 
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času je věnováno získávání informací, osobnímu rozvoji, kolik komunikaci a kolik zábavě. 

Vyhodnoťte získaná data, porovnejte je s daty spolužáků a zamyslete se nad nimi. 

Metodické poznámky k řešení 

Získaná data žáci zpracují. Při prezentaci mohou porovnávat s ostatními. 

5.4.2 Úloha 2 

Ve volbách do obecního zastupitelstva v městečku X získaly tři nejúspěšnější kandidující 

strany Žlutá strana, Modrá strana a Červená strana v jednotlivých okrscích počty hlasů, které 

jsou uvedeny v tabulce.  

a) Jaká byla volební účast v jednotlivých okrscích a celková volební účast?  

b) Kolik procent lístků bylo neplatných? 

c) Jaké byly výsledky voleb? 

d) Zjistěte volební účast a výsledky voleb v místě svého bydliště. Ověřte, zda počet radních 

odpovídá volebním výsledkům. Pokud ne, zjistěte proč. 

Tabulka 6. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 2 – zadání 

Volební okrsek I. II. III. IV. V. 

Obyvatel  1 531 1 105 885 1 151 505 

Voličů  1 359 921 730 1 065 438 

Vydané obálky 672 439 422 531 228 

Platných hlasů celkem 651 420 405 511 221 

Hlasy pro strany 

Žlutá 192 163 82 76 60 

Modrá 70 58 112 171 61 

Červená 185 80 139 51 38 

 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci musí vybrat z tabulky požadované údaje a ty zpracovat. 

a) Volební účast v jednotlivých okrscích a celková volební účast: 
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Tabulka 7. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 2 – řešení 

Volební okrsek I. II. III. IV. V. 

Volební účast 49,45 % 47,67 % 57,81 % 49,86 % 52,05 % 

Celkem  50,79 % 

 

b) Procenta neplatných lístků: 

Tabulka 8. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 2 – řešení 

Volební okrsek I. II. III. IV. V. 

Neplatné lístky 3,13 % 4,33 % 4,03 % 3,77 % 3,07 % 

Celkem  3,66 % 

 

c) Výsledky voleb: 

Tabulka 9. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 2 – řešení 

Volební okrsek I. II. III. IV. V. 

Obyvatel  
1 531 1 105 885 1 151 505 

Celkem: 5 177 

Voličů  
1 359 921 730 1 065 438 

Celkem: 4 513 

Vydané obálky 
672 439 422 531 228 

Celkem: 2 292 

Platných hlasů celkem 
651 420 405 511 221 

Celkem: 2 208 

Hlasy pro strany 

Žlutá 
29,49 % 38,81 % 20,25 % 14,87 % 27,15 % 

Celkem: 25,95 % 

Modrá 
10,75 % 13,81 % 27,65 % 33,46 % 27,60 % 

Celkem: 21,38 % 

Červená 
28,41 % 19,05 % 34,32 % 9,98 % 17,19 % 

Celkem: 22,33 % 
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d) Volební účast a výsledky voleb žáci najdou na: https://www.volby.cz/. 

Žáci se seznámí s výsledky voleb, s problematikou povolebního vyjednávání a koalic. 

5.4.3 Úloha 3 [7]3 

Diagram zachycuje výsledky testu z fyziky u dvou skupin označených A a B. Průměrný 

výsledek ve skupině A je 62,0 bodů a ve skupině B je 64,5 bodu. K úspěšnému absolvování 

testu je zapotřebí získat alespoň 50 bodů. 

 

Graf 3. Úlohy s neobvyklým zadáním – úloha 3 – zadání 

Učitel si prohlédl diagram a došel k závěru, že skupina B obstála v tomto testu lépe než 

skupina A. Žáci ze skupiny A s učitelem nesouhlasí. Snaží se učitele přesvědčit, že není tak 

jisté, že skupina B je lepší. Uveďte jeden matematický důvod, který by žáci ze skupiny A 

mohli použít. Vycházejte přitom z diagramu. 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci musí porozumět zadání a datům ve sloupcovém diagramu. Pak mohou hledat argumenty 

pro a proti zadaným tvrzením. 

Možné argumenty pro zdůvodnění lepších výsledků skupiny A:  

a) Ze skupiny A udělalo test více žáků než ve skupině B. 

                                                 
3 Úloha i obrázek převzat z publikace: Netradiční úlohy: Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu 

PISA. Praha: Oddělení mezinárodních výzkumů, UIV, 2006. str. 55–56. 

https://www.volby.cz/
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b) S výjimkou nejslabšího žáka dosáhli žáci skupiny A lepších výsledků než žáci skupiny B. 

c) Nejlepších výsledků dosáhli dva žáci z A a jen jeden z B. 

 

5.5 Úlohy řešené netradičními postupy (nové, méně známé či netradiční 

užití známých postupů) 

5.5.1 Úloha 1 

Na obdélníkovou korbu nákladního automobilu o rozměrech 2,5 m a 7 m má řidič narovnat 

co největší počet beden tak, že nesmí mít bedny na sobě, ale může je libovolně natáčet. Bedny 

se musí jednou stěnou dotýkat dna korby. Určete, kolik beden a jak má řidič uložit, jestliže 

rozměry beden jsou: 

a) 0,6 m, 0,6 m, 0,6 m 

b) 0,3 m, 0,5 m, 1 m 

c) 0,2 m, 0,9 m, 0,9 m 

d) dva druhy beden 0,5 m, 0,4 m, 0,3 m a 0,2 m, 0,7 m, 0,6 m 

Metodické poznámky k řešení 

Je vhodné, aby sami žáci (nejlépe ve skupinkách) objevovali postup řešení. Hledáme nejmenší 

stěnu bedny a podle ní se snažíme bedny srovnat tak, aby zbylo na korbě co nejméně volného 

místa.  

a) 44 beden 

b) 116 beden (5 řad šířky 0,5 m po 20 bednách šířky 0,3 m a k tomu dvě řady šířky 0,5 m 

po 8 bednách šířky 0,3 m) 

c) 94 beden (jedna řada široká 0,9 m o 35 bednách po 0,2 m, k tomu 7 řad širokých 0,9 m 

po 8 bednách po 0,2 m, k tomu 3 bedny ve zbývajícím prostoru). Pro počet beden 

v obdélníku 0,7 m na 1,6 m bude vhodné místo složitých výpočtů buď nastříhat papírky, 

nebo využít grafický software a situaci si nakreslit.  

d) Budeme mít více řešení.  

Lze naskládat jen 145 beden A o rozměrech 0,5 m, 0,4 m, 0,3 m. 
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(7 řad širokých 0,3 m po 16 bednách o 0,4 m a k tomu dvě řady široké 0,4 m po 22 

bednách o 0,3 m. Do zbývajícího prostoru narovnáme ještě 11 beden ve dvou řadách 

širokých 0,3 m po pěti a šesti bednách o 0,4 m.) 

Pak můžeme přidávat druhé bedny B a ubírat bedny A až po 17 beden B a 128 beden A, 

kdy je ještě zaručeno optimální využití nákladového prostoru. Pokud bychom 

přepravovali jen bedny B, můžeme určitě na korbu naskládat 140 beden o rozměrech 0,2 

m, 0,7 m, 0,6 m. 

5.5.2 Úloha 2 

Firma zjistila, že konkurent nakoupil neznámé množství výrobků za celkovou sumu 

521 351 Kč a obratem je prodal za 696 301 Kč. Pokuste se určit, kolik výrobků prodal a za 

jakou cenu, předpokládáte-li, že cena je v celých korunách.  

Metodické poznámky k řešení 

Nutno využít rozklad čísel na prvočinitele (faktorizace pomocí CAS systémů – například 

u freewaru Geogebra). 

521 351 = 149 . 3 499; 696 301 = 199 . 3 499 

Konkurent prodal 3 499 výrobků po 199 Kč. 

5.5.3 Úloha 3 

První letadlo přelétalo nad Prahou ve výšce 10 000 m ve 12.00 a letělo rychlostí 1 000 km/h 

na sever. Druhé letadlo přelétalo nad Prahou ve stejné výšce ve 13.00 a letělo rychlostí 

500 km/h na západ. Jak daleko od sebe jsou obě letadla ve 14.00. 

Metodické poznámky k řešení 

Úlohu je možno řešit přibližně jako rovinný problém Pythagorovou větou: 

5528,06125000002 22   

Při přesnějším řešení je třeba uvážit prostorové uspořádání letadel na povrchu koule 

a vypočítat délku tětivy oblouku na kouli. 
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Pokud přihlédneme k zakřivení Země a budeme počítat přímé vzdálenosti, místo oblouku 

kružnice l, který urazí jedno letadlo, použijeme délku tětivy x, z obrázku dostaneme pro úhel 

u středu Země vzorce: 

 

Obrázek 8. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 3 – řešení 

ol
180.

.3786 
   

2
sin.3786.2


x  

Odtud oba úhly budou α = 17,9667° a β = 4,4917°. 

5837,05328722,4998167,9911 22   

Pro přesný výpočet musíme použít vzorce pro sférické trojúhelníky, které je nutno vyhledat 

např. v [12, str. 241] nebo [8]. 

Pro odpovídající úhly pravoúhlého sférického trojúhelníku u středu kulové plochy platí 

vzorec 

cos  = cos  . cos  

Pro α = 17,9667° a β = 4,4917° vyjde γ = 18,5017° a tomu odpovídá oblouk 2 059,55 km 

a přímá vzdálenost 2 050,613 km. 

5.5.4 Úloha 4 

Najděte rozměry uzavřené krabičky ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu o objemu 

80 cm3 z plechu o ploše 112 cm2.  

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší samostatně. Použitím dvou rovnic o dvou neznámých dostaneme kubickou rovnici, 

k jejímuž řešení musíme použít vhodný CAS systém – například freeware Geogebra. 
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5.5.5 Úloha 5 [3]4 

Pekař musí rozvézt pečivo z pekárny ve městě A do všech obcí na obrázku označených 

velkými písmeny. Čísla za písmenem označujícím cestu udávají počet kilometrů mezi 

obcemi. Na konci cesty musí opět skončit v pekárně ve městě A. Najděte pro pekaře co 

nejkratší cestu. 

 

Obrázek 9. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 5 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci samostatně řeší, učitel navádí. 

Podíváme se na obrázek a snažíme se zjistit, co nám ve výběru pomůže. 

1. Jestliže je mezi dvěma obcemi více cest, je zřejmě vhodné použít tu nejkratší. Tuto cestu 

označíme červeně. Delší trasy označíme tečkovaně. 

2. Jestliže do obce vede jen jedna cesta, musíme ji projet dvakrát (příjezd a odjezd). Tyto 

cesty označíme červeně.  

3. Jestliže do obce vedou jen dvě cesty, pak jednou cestou pekař přijede, druhou odjede. 

V případě, že jedna cesta je mnohem kratší než druhá, je možné, že po ní pekař přijede 

a také se po ní i vrátí. Tyto cesty, pokud nejsou už označeny, označíme oranžově. 

                                                 
4 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?stupen=sou&sekce=32 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?stupen=sou&sekce=32
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4. Jestliže do obce vede více cest, hledáme cesty co nejmenší délky. Tyto cesty, pokud 

nejsou už označeny, označíme žlutě.  

5. Označíme čárkovaně k vyřazení cesty s extrémně vysokou hodnotou délky, které už 

nejsou označeny. 

 

Obrázek 10. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 5 – řešení 

Hledáme pokud možno jednu cestu, která začíná a končí ve městě A, prochází co nejvíce 

červenými, oranžovými a žlutými cestami a vyhýbá se čárkovaným cestám. 

 

Obrázek 11. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 5 – řešení 

A → E → H → I → G → J → K → D → C → B → C → A → F → A 

3 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 6 + 6 + 2 + 2 + 5 + 6 + 6 = 61  
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Nebo 

 

Obrázek 12. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 5 – řešení 

A → E → H → I → G → J → K → D → F → A → C → B → C → A 

3 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 6 + 7 + 6 + 5 + 2 + 2 + 5 = 61 

Nejkratší nalezená trasa měří 61 km. 

Je vhodné, aby si žáci vytvořili vlastní mapu a pokusili se ji vyřešit. 

5.5.6 Úloha 6 [3]5 

Starší verze operačního systému Windows obsahovaly hru Hledání min (dnes je možné si ji 

zdarma stáhnout na internetu), která se na nejnižší úrovni obtížnosti hraje na hrací ploše 9 × 9 

čtverečků (políček). Na počátku hry jsou všechna políčka skryta. Počátek hry: 

 

Obrázek 13. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – zadání 

                                                 
5 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=957 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=957
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Hráč klikne myší na vybraný čtvereček a tím odkryje zvolené políčko. Cílem hráče je v co 

nejkratším čase odkrýt všechna políčka. 

Vítězný konec hry: 

 

Obrázek 14. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – zadání 

Pokud hráč klikne na čtvereček, který skrývá minu, mina vybuchne a hráč hru prohrál. Proto 

musí klikat na čtverečky, pod kterými mina není. Pod takovým čtverečkem se skrývá číslo 

udávající nenulový počet min na sousedních políčkách nebo je políčko prázdné. Z těchto čísel 

musí hráč určit další políčko k odkrytí, kde není mina.  

Najděte políčka, kde nejsou miny: 

Zadání č. 1 

 

Obrázek 15. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – zadání 
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Zadání č. 2 

 

Obrázek 16. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší individuálně. 

Zadání č. 1 

Jednička na 4. řádku druhém políčku zleva naznačuje, že na jediném s ní sousedícím 

neodkrytém políčku (3. řádek 3. políčko) je mina. Z podobného důvodu je mina na:  

7. řádku 6. políčku, 

8. řádku 3. políčku. 

Protože je mina na 3. řádku 3. políčku, pak z jedničky pod ním plyne, že mina nemůže být 

na 3. řádku 4. políčku. Z podobného důvodu není mina na:  

8. řádku 4. políčku, 

9. řádku 3. políčku. 

Z dvojky na 9. řádku 6. políčku plyne, že na obou sousedících neodkrytých políčkách musí 

být miny. Z podobného důvodu jsou miny na: 

2. řádku 3. políčku, 

3. řádku 3., 8. a 9. políčku. 
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Z toho plyne, že nebude mina na:  

1. řádku 3. políčku (kvůli dvojce na 2. řádku 2. políčku), 

3. řádku 7. políčku (kvůli dvojce na 4. řádku 8. políčku). 

Z dvojky na 4. řádku 7. políčku plyne, že bude mina na 3. řádku 6. políčku, a z jedničky pod 

tímto políčkem vyplývá nemožnost miny na 3. řádku 5. políčku. 

O ostatních políčkách nejsme schopni rozhodnout. 

 

Obrázek 17. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – řešení 

Zadání č. 2 

Jednička na 6. řádku třetí políčko zleva naznačuje, že na jediném s ní sousedícím neodkrytém 

políčku (5. řádek 2. políčko) je mina. Z podobného důvodu je mina na:  

4. řádku 5. políčku,  

7. řádku 9. políčku, 

8. řádku 5. políčku, 

9. řádku 4. políčku. 

Protože je mina na 5. řádku 2. políčku, pak z jedničky pod ním plyne, že mina nemůže být 

na 5. řádku 1. políčku. Z podobného důvodu není mina na:  

3. řádku 4. políčku, 

4. řádku 2. políčku, 

9. řádku 4. políčku. 
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Ze dvojky na 4. řádku 4. políčku plyne, že druhá mina musí být na 3. řádku 3. políčku 

(na 4. políčku není mina). A tedy z dvojky na 4. řádku 3. políčku plyne, že mina nemůže být 

na 3. řádku 2. políčku. 

Z obou jedniček na konci 3. řádku plyne, že mina musí být buď na posledním, nebo 

předposledním políčku 2. řádku. 

Kdyby byla mina na posledním, 9. políčku 2. řádku, pak nemůže být mina na 8. a 7. políčku 

2. řádku (kvůli jedničce na 3. řádku 8. políčku), a tedy dvojka na 6. řádku 7. políčku by 

nemohla sousedit se dvěma minami. Proto musí být mina na 2. řádku 8. políčku. A tedy 

nebude mina na 2. řádku 7. a 9. políčku (kvůli jedničce na 3. řádku 8. políčku).  

Další mina bude na 2. řádku 6. políčku (kvůli dvojce na 3. řádku 7. políčku). 

Nebude mina na 5. políčku 2. řádku (kvůli dvojce na 3. řádku 6. políčku). 

O ostatních políčkách nejsme schopni rozhodnout. 

 

Obrázek 18. Úlohy řešené netradičními postupy – úloha 6 – řešení 
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5.6 Úlohy s neobvyklým řešením (více řešení, bez řešení, neřešitelné) 

5.6.1 Úloha 1 

Sestrojte pravoúhlé trojúhelníky o obsahu 5 čtverečních jednotek. Kolik jich je? Jakou mají 

společnou vlastnost potřebnou pro jejich konstrukci? 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci si musí uvědomit, že takových trojúhelníků je nekonečně mnoho. Situaci mohou 

promyslet a na řešení přijít úvahou. Nebo mohou sestrojit takový trojúhelník pomocí 

dynamického softwaru a měnit jeho stranu a popsat polohu vrcholu tohoto trojúhelníku. 

Nejvhodnější je sestrojit hledaný trojúhelník jako polovinu obdélníku vymezeného osami x  

a y a vrcholem na grafu nepřímé úměrnosti y = 10/x.  

 

Graf 4. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 1 – řešení 

5.6.2 Úloha 2 

Vypočítejte velikost plochy povrchu osminy koule získané z koule s poloměrem 1 m. 

Metodické poznámky k řešení 

Je nutné nechat žáky řešit tuto zdánlivě jednoduchou úlohu. Žáci si mohou představit osminu 

koule různým způsobem. Budou jim proto vycházet různé výsledky, což se ukáže 
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při vzájemném porovnání. Osmina koule může mít různý tvar, a tedy i různý povrch, od 

povrchu osminové koule o hodnotě π do nekonečně velkého povrchu. 

5.6.3 Úloha 3 

Určete rozměry obdélníkového výběhu s plochou 100 m2, jestliže na plot máme k dispozici 

36 m pletiva. 

Metodické poznámky k řešení 

Můžeme sestavit soustavu rovnic a vzniklá kvadratická rovnice nemá řešení, nebo můžeme 

určit stranu čtverce o dané ploše a jeho obvod musí být 40 m. Tedy z 36 metrů obdélníkový 

plot nepostavíme. S žáky je vhodné diskutovat, zda existuje rovinný útvar, který by tyto 

podmínky splňoval. Řešením je kruh a pak pravidelný mnohoúhelník s dostatečně vysokým 

počtem vrcholů. 

5.6.4 Úloha 4 

Nakreslete následující obrazec jedním tahem. Čára se nesmí přerušit, ani překrývat. 

 

Obrázek 19. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 4 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Je to úloha, která nemá řešení. Útvar nelze nakreslit jedním tahem. Žáci se mohou zbytečně 

snažit. Mělo by jim dojít, že to nejde, protože mají 4 uzly lichého stupně. Čára musí někde 

začít a někde skončit, tedy pokud do uzlu čára vejde, musí z něj i vyjít, a tedy jsou přípustné 

maximálně 2 uzly s lichým počtem čar (kde čára začíná a končí), aby šel obrazec nakreslit 

jedním tahem. Žáci mohou hledat další obrazce, které nejdou nakreslit jedním tahem, 

a obrazce, které jdou nakreslit jedním tahem. 
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5.6.5 Úloha 5 

Vyhledejte, kolik korun stojí zadní sklo vozu Aston Martin DB9 Volante. Kolik oken aut 

by musel umýt na pumpě student, aby je mohl koupit, jestliže za umytí skla obdrží 20 Kč či 

50 Kč v poměru 5:1. 

Metodické poznámky k řešení 

Aston Martin DB9 Volante je kabriolet a nemá zadní sklo, na což by měli žáci při 

vyhledávání přijít. Tedy úloha je neřešitelná. U neřešitelných úloh je třeba dbát na to, aby žáci 

pochopili, proč je úloha neřešitelná. 

 

5.7 Neobvyklé úlohy z čisté matematiky 

5.7.1 Úloha 1 

Najdi chybu ve výpočtu a vysvětli ji: 

33
6,2

2,5
.37.3 








  

Metodické poznámky k řešení 

Žáci hledají chybu. Při tom trénují násobilku a početní operace a hledají postup, který vede 

k chybnému výsledku. Je třeba dbát, aby žáci měli řádně zvládnuty matematické operace. 

Hledání chyby v okamžiku, kdy žáci nemají zvládnuto základní učivo, může vést k tomu, 

že si v podvědomí zafixují chybný postup (i špatná reklama je reklama).  

Ve výpočtu je použito chybné roznásobení závorky. 

5.7.2 Úloha 2 

Napiš čísla 2; 3,5; 0 a 2  zlomky tak, aby ve jmenovateli bylo π – 2.  

Metodické poznámky k řešení 

Žáci trénují zápisy čísel a rozšiřování zlomků.  
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Tabulka 10. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 2 – řešení 

2 3 5 0 2  

2

42




 

2

63




 

2

105




 

2

0


 

2

82




 

 

5.7.3 Úloha 3 

Načrtněte graf funkce, pro kterou platí: D(f) = 2; 5 

 H(f) = (1; 3) 

Metodické poznámky k řešení 

Postup je pro žáky neobvyklý. Musí vymyslet graf funkce, který vyhovuje podmínkám. Musí 

si uvědomit, že grafem nemůže být spojitá funkce.  

Učitel by jim měl dát jednodušší verzi úlohy, kdy řešením bude spojitá funkce, aby si žáci 

uvědomili, jak postupovat při hledání. Po nalezení funkce je možno obměnit zadání. 

Jedno z možných řešení: 

 

Graf 5. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 3 – řešení 

5.7.4 Úloha 4 

Dokažte, že pro libovolná dvě nezáporná reálná čísla platí, že jejich aritmetický průměr je 

větší než geometrický průměr.  

xy
xx




2
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Metodické poznámky k řešení 

Žáci by si měli zkusit toto jednoduché tvrzení sami dokázat. Jedno z možných řešení:  

Pro x, y ≥ 0 platí: 

0)(.2 2  yxyxyx  

  

xyyx .2  

  

xy
xx




2
 

Důkazy nerovností by neměly patřit v matematice mezi neobvyklé úlohy. Avšak v odborném 

vzdělávání se využívají ve výuce matematiky výjimečně.  

Je možné používat i jiné vybrané úlohy olympiád či jiných soutěží nižší obtížnosti (nižších 

kategorií). V dnes rozvíjející se informatice se často využívá teorie čísel, proto je vhodné 

zařazení úloh, které souvisejí s rozkladem čísel nebo prvočísly. 

5.7.5 Úloha 5 

Vypočítejte velikost plochy trojúhelníku ABC (viz obrázek), který leží mezi třemi čtverci 

o ploše 370, 74 a 116 čtverečních jednotek. Tuto úlohu lze řešit bez užití goniometrických 

funkcí jen pomocí Pythagorovy věty. Výsledkem je přirozené číslo. Úlohu sestavil L. Carroll 

(CH. Dodgson), aby potřel svého kolegu na stolci vysoké matematiky v Oxfordu. 
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Obrázek 20. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 5 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

1. řešení 

Z vrcholu B spustíme na stranu AC výšku v, která rozdělí stranu b na dvě části bA a bB. 

116 – v2 = bC
2 

74 – v2 = bA
2 

(bA + bC)2 = 370 

Odtud: 

bA . bc – v2 = 90 

 

Jestliže do této rovnice dosadíme 

274 vbA   

,116 2vbC   

dostaneme po umocnění a úpravě 

370

11.2

370

484
v  
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Tedy: 

11
370

11.2
.370.

2

1
S  

2. řešení: viz [13] 

 

Obrázek 21. Úlohy s neobvyklým řešením – úloha 5 – řešení 

370 = 172 + 92 

116 = 102 + 42 

74 = 72 + 52 

S = 0,5. (17 . 9 – 7 . 5 – 10 . 4) – 4 . 7 = 11 

 

5.8 Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání 

5.8.1 Úloha 1 

Do receptu potřebujeme čtyři pětiny vody. Kolik vody musíme použít, jestliže máme čtvrtinu 

litru ostatních ingrediencí? 

Metodické poznámky k řešení 

Úloha je jednoduchá, ale vyžaduje porozumění textu. Řešit musí žáci sami a mohou 

postupovat několika způsoby, např. trojčlenkou nebo úvahou. 
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voda : ostatní ingredience  =  4 : 1 

x : ¼ litru = 4 : 1      x = 1 litr 

5.8.2 Úloha 2 

Zákazník zaplatil za 4 rohlíky po zaokrouhlení 5 Kč. Kolik zaplatí za 5 rohlíků? 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší samostatně. Musí promyslet ceny rohlíků. V důsledku zaokrouhlování může být 

cena rohlíku rozdílná. Mohou vyjít dvě možná řešení (6 Kč nebo 7 Kč). 

5.8.3 Úloha 3 

Honza s Pavlem si koupili v pekárně ke svačině pečivo. Honza koupil dva koláče a pět 

rohlíků a platil 36 Kč. Pavel koupil tři koláče a dva rohlíky a platil 44 Kč. Ve škole se jim to 

nějak nezdálo a začali řešit, kolik stál koláč a kolik rohlík. Vzpomínali si, že ceny byly 

v celých korunách. Pomůžete jim to vyřešit? 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci by měli řešit ve skupinkách a diskutovat řešení. 

Soustavou rovnic nevyjde celočíselné řešení. Výsledkem jsou zlomky 
11

148
 a 

11

20
. Je nutno 

diskutovat možné příčiny. Například se mohlo projevit zaokrouhlení, nebo se prodavačka při 

nákupu spletla. Pokud by byl Pavlův nákup 43 Kč, pak by vyšlo 13 Kč za koláč a 2 Kč za 

rohlík. 

5.8.4 Úloha 4 [3]6 

Jak má řidič do úložného prostoru kamionu o rozměrech 2,5 m × 3 m × 8 m uložit co nejvíce 

krabic se zbožím, jestliže je může libovolně otočit? 

Krabice mají rozměry v metrech: 

a) 0,6 × 0,9 × 7,8  

b) 0,3 × 0,9 × 8,1 

c) 0,6 × 0,5 × 3 

 

                                                 
6 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=746 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=746
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Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší ve skupinách. Výsledky mohou porovnat. Úloha rozvíjí prostorovou představivost 

a kombinatorické myšlení. 

a) Délka krabice je o půl metru menší než délka nákladového prostoru kamionu. Tedy 

krabice musíme rovnat ve směru délky nákladového prostoru. Bude nás zajímat 

maximální počet obdélníků 0,6 × 0,9, které se vejdou do obdélníku 2,5 × 3. Nabízí se dvě 

možnosti:  

Do 2,5 se 0,6 vejde čtyřikrát. Zbyde 0,1 volného prostoru. Do výšky 3 se vejde 0,9 třikrát 

a zbyde 0,3 volného prostoru. Počet krabic je 4 . 3 = 12.  

Do 2,5 se 0,9 vejde dvakrát a zbyde 0,7, kam se vejde jednou 0,6. Na výšku 3 se vejde 0,6 

pětkrát a 0,9 třikrát se zbytkem 0,3 volného prostoru. Počet krabic je 2 . 5 + 1 . 3 = 13. 

Nejvyšší počet krabic je 13. 

 

Obrázek 22. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 4 – řešení 

b) Protože jeden rozměr krabice je delší než délka úložného prostoru, musíme krabici umístit 

šikmo. Úhlopříčku podlahy vypočítáme Pythagorovou větou: u2 = 2,52 + 82 a u = 8,38. 

Tedy krabice můžeme rovnat do úhlopříčky. Do úložného prostoru dostaneme tři krabice 

postavené na sebe. 

c) Nabízí se možnost skládání krabic tak, že do 2,5 se 0,5 vejde pětkrát. Do 3 se 0,6 vejde 

pětkrát a do 8 se 3 vejde dvakrát. Zbydou 2 m volného prostoru.  
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Obrázek 23. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 4 – řešení 

Počet krabic je 5 . 5 . 2, což je 50 krabic. 

V posledních dvou metrech můžeme stavět krabice na výšku. A tedy do 2 se vejde 0,5 

čtyřikrát a do 2,5 se vejde 0,6 čtyřikrát a zbyde 0,1 volného prostoru. 

 

Obrázek 24. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 4 – řešení 

Počet krabic je 4 . 4 . 1, což je 16 krabic. 

Dohromady naložíme 66 krabic. 

5.8.5 Úloha 5 [3]7 

V krabici je 5 šroubků z mosazi a 5 stejných šroubků z oceli. Kolik šroubků musí řemeslník 

vytáhnout z krabičky, aby měl v ruce s jistotou:   

a) dva stejné šroubky 

b) tři stejné šroubky 

c) dva mosazné šroubky 

d) tři mosazné a dva ocelové šroubky 

 

                                                 
7 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=1419 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=1419
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Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší samostatně. 

a) Aby měl s jistotou dva stejné šroubky, musí vytáhnout 3 šroubky. Pokud by vytáhl jen 2, 

mohl by mít od každého kovu jen po jednom šroubku.  

b) Aby měl s jistotou tři stejné šroubky, musí vytáhnout 5 šroubků. Pokud by vytáhl jen 4, 

mohl by mít od každého kovu jen po dvou šroubcích.  

c) Aby měl s jistotou dva mosazné šroubky, musí vytáhnout 7 šroubků. I kdyby vybral 

všechny ocelové (je jich 5), bude mít v ruce aspoň dva mosazné. Pokud by vytáhl jen 6 

šroubků, mohlo by se stát, že bude mít v ruce 5 ocelových a jen jeden mosazný. 

d) Aby měl s jistotou tři mosazné a dva ocelové šroubky, musí vytáhnout 8 šroubků. I kdyby 

vybral všechny ocelové (je jich 5), bude mít v ruce aspoň tři mosazné. Pokud by vytáhl 

jen 7 šroubků, mohlo by se stát, že bude mít v ruce 5 ocelových a jen dva mosazné. 

5.8.6 Úloha 6 

Stojíte na břehu jezera a vidíte ostrov, jehož délku chcete změřit, aniž opustíte břeh. 

Je to možné? 

 

Obrázek 25. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 6 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší sami. Jedno z jednoduchých řešení ilustruje obrázek. 
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Obrázek 26. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 6 – řešení 

5.8.7 Úloha 7 

Z lepenky trojúhelníkového tvaru máme vyříznout největší možný pravoúhelník, jehož strany 

mají být rovnoběžné s danou základnou a výškou trojúhelníku. 

Metodické poznámky k řešení 

 

Obrázek 27. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 7 – řešení 

Dejme tomu, že trojúhelník ABC je daný a obdélník PONM je ten pravoúhelník, který 

má po vyříznutí zůstat. Z podobnosti trojúhelníků ABC a MNC lze odvodit, že 

MN

AB

CE

CD
       

CD

CE.AB
MN   



 

50 

 

Stranu MN hledaného pravoúhelníku označíme y, její vzdálenost od vrcholu trojúhelníku x, 

základnu daného trojúhelníku a a jeho výšku h; pak můžeme napsat, že  

h

xa
y

.
  

Obsah S hledaného pravoúhelníku PONM se rovná: 

S = |MN| . |ON| = |MN| . (|CD| – |CE|) ).(
.

)(. xh
h

xa
xhy   

a proto  

)(.
.

xhx
a

hs
  

Plocha S bude největší tehdy, až součin 
a

hs .
 bude mít největší hodnotu, tj. tehdy, až největší 

hodnoty dosáhne součin činitelů (h – x) a x. Součet h – x + x = h je však stálá veličina. Jejich 

součin bude tedy maximální, když h – x = x a z toho 
2

h
x  . 

Vidíme, že strana MN hledaného pravoúhelníku prochází středem trojúhelníku a že tedy 

spojuje středy jeho stran. Proto je tato strana pravoúhelníku rovna 
2

a
 a druhá 

2

h
. 

5.8.8 Úloha 8 

Klempíř dostal zakázku: ze čtvercového kusu plechu se stranou dlouhou 60 cm má zhotovit 

krabici se čtvercovým dnem (bez víka), aby měla co největší objem. Dlouho zkoušel, jak 

široké má ohnout okraje, ale nemohl dojít k určenému řešení. Pomůžete mu? 
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Metodické poznámky k řešení 

 

Obrázek 28. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 8 – řešení 

Šířku ohnutých pruhů označíme x. Pak bude strana čtvercového dna krabice 60 – 2x a objem 

krabice  

V = (60 – 2x) . (60 – 2x) . x 

Jak velké musí být x, aby tento součin měl největší hodnotu? Kdyby součet těchto tří činitelů 

byl stálý, byl by jejich součin největší tehdy, kdyby byli stejní. Zde však součet činitelů 60 –

 2x + 60 – 2x + x = 120 – 3x není stálá veličina, protože se mění s x. Není však těžké 

dosáhnout, aby byl stálý. Stačí obě strany rovnice vynásobit 4. Dostaneme: 

4V = (60 – 2x) . (60 – 2x) . 4x 

Součet těchto činitelů se rovná 60 – 2x + 60 – 2x + 4x = 120, což je stálá veličina. Součin 

těchto činitelů dosáhne tedy největší hodnoty při jejich rovnosti, tj. když 60 – 2x = 4x a z toho 

x = 10. 

Pak 4V a tedy i V dosáhnou největší hodnoty. 

Krabice tedy bude mít největší objem, když se na plechu zahne 10 cm. Tento objem se rovná 

40 . 40 . 10 = 16 000 cm2. 
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5.8.9 Úloha 9 

Z válcové klády se má vyříznout trám s největší váhou (objemem). Jak se to provede? 

Metodické poznámky k řešení 

 

Obrázek 29. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 9 – zadání 

V úloze jde o to, vepsat do kruhu pravoúhelník s největším obsahem. I když je každý 

přesvědčen, že tím pravoúhelníkem bude čtverec, bude zajímavé to přesně dokázat. 

Jednu stranu hledaného pravoúhelníku označíme x; druhou stranu můžeme proto vyjádřit 

224 xr  , kde r je poloměr kruhového průřezu klády. 

Obsah pravoúhelníku 224. xrxS   a z toho )4(. 2222 xrxS  . 

Protože součet činitelů x2 a (4r2 – x2) je veličina stálá (x2 + 4r2 – x2 = 4r2), bude jejich součin 

S2 největší, jestliže x2 = 4r2 – x2, tj. 2rx  . Pak dosáhne největší hodnoty také S, tj. obsah 

hledaného pravoúhelníku. 

Jedna strana pravoúhelníku s největším obsahem se tedy rovná 2r , tj. straně vepsaného 

čtverce. Trám bude mít největší objem (a váhu), když jeho průřezem bude čtverec vepsaný do 

průřezu válcové klády.  
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5.8.10 Úloha 10 

Soustružníkovi byl dán obrobek kuželového tvaru, aby z něho vysoustružil válec tak, 

aby odpadlo co nejméně materiálu. Soustružník začal uvažovat o tvaru hledaného válce. Má 

jej udělat vysoký a úzký, nebo naopak široký a nízký? Dlouho nemohl přijít na to, při jakém 

tvaru bude mít válec největší objem, tj. kdy bude ubráno nejméně materiálu. Jak má 

postupovat? 

Metodické poznámky k řešení 

 

Obrázek 30. Neobvyklé úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělání – úloha 10 – řešení 

K řešení je potřeba pečlivého geometrického rozboru. Předpokládejme, že ABC je řez 

kuželem, CD jeho výška, kterou označíme h; poloměr podstavy |AD| = |DB| označíme r1. 

Válec, který je možno z kužele vysoustružit, má řez MNOP. Vypočteme, v jaké vzdálenosti 

|CE| = x od vrcholu C musí být horní podstava válce, aby jeho objem byl největší. 

Výška válce |CE| se rovná h – x. Jeho objem bude 

).(
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)(.
.

.
2

22

1

2

1 xh
h

xr
xh

h
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Ve výrazu 
2

1

2

.

.

r

hV


 jsou veličiny h,  a r1 stálé a jen V je proměnná. Musíme proto nalézt 

takové 
x, při kterém bude mít V největší hodnotu. Ale V bude zřejmě největší, bude-li největší i 

,
.

.
2

1

2

r

hV


  

tj. x2. (h – x). Kdy však bude tento výraz největší? Máme zde tři činitele x, x a (h – x). Kdyby 

jejich součet byl stálý, byl by jejich součin největší tehdy, kdyby všichni tři činitelé byli stejně 

velcí. Této stálosti dosáhneme, jestliže obě strany poslední rovnice vynásobíme 2. 

Pak dostaneme rovnici )22(.
.

..2 2

2

1

2

xhx
r

hV



. 

Nyní mají všichni tři činitelé součet x + x + 2h – 2x = 2h. 

Jejich součin bude mít samozřejmě největší hodnotu, když všichni činitelé si budou rovni, 

tj. x = 2h – 2x a 
3

2h
x  . 

Pak bude největší i výraz 
2

1

2

.

..2

r

hV


 a s ním i objem válce V. 

Z toho vyplývá, jak má být hledaný válec vysoustružen; jeho horní podstava musí mít 

od vrcholu kužele vzdálenost 2/3 jeho výšky.  

 

5.9 Matematické rekreace 

5.9.1 Úloha 1 [3]8 

Na obrázku je devět stejných čtverců sestavených z 24 sirek. Odebráním čtyř sirek získejte: 

a) 5 prázdných čtverců 

b) 6 prázdných čtverců 

c) 7 prázdných čtverců 

Žádná sirka nesmí být zbytečná, tedy všechny sirky musí být součástí nějakého čtverce. 

                                                 
8 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=969 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=969
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Obrázek 31. Matematické rekreace – úloha 1 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

a) Žáci musí přemýšlet, jak situaci řešit. Odebráním 4 sirek zbyde 20 sirek, tedy každý 

čtverec musí mít 4 vlastní sirky. 

 

Obrázek 32. Matematické rekreace – úloha 1 – řešení 

b) Žáci musí přemýšlet, jak situaci řešit. Odebráním 4 sirek zbyde 20 sirek, tedy 4 sirky musí 

být ve více čtvercích. 

  

Obrázek 33. Matematické rekreace – úloha 1 – řešení 
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c) Odebráním 4 sirek zbyde 20 sirek, tedy 8 sirek musí být ve více čtvercích. 

 

Obrázek 34. Matematické rekreace – úloha 1 – řešení 

5.9.2 Úloha 2 [3]9 

Z dvanácti sirek je jednoduché sestavit plochu o obsahu 3 čtverečky a 9 čtverečků, jak vidíme 

na obrázcích.  

  

Obrázek 35. Matematické rekreace – úloha 2 – zadání 

Sestav z dvanácti sirek n-úhelník o ploše 4, 5, 6, 7 a 8 čtverečních sirek. Žádná sirka nesmí 

být zbytečná ani přebytečná. 

Kolik řešení najdete? 

Je možné sestavit útvar o obsahu menším než 3 čtvereční sirky? 

Jaký útvar sestavený z 12 sirek bude mít největší obsah? 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší samostatně nebo ve skupinkách. Mohou projevit kreativitu. 

                                                 
9 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=970 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=970
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4 čtvereční jednotky 

  

Obrázek 36. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 

5 čtverečních jednotek 

  

Obrázek 37. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 

6 čtverečních jednotek 

  

Obrázek 38. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 
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Obrázek 39. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 

7 čtverečních jednotek 

 

8 čtverečních jednotek 

 

Obrázek 40. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 

Univerzální řešení: 

 

Obrázek 41. Matematické rekreace – úloha 2 – řešení 

Dle velikosti úhlu α bude mít útvar libovolnou plochu v rozmezí 0 (α = 0°) až 9 (α = 90°). 

Můžeme sestavit obrazec o libovolně velké ploše od 0 až do plochy pravidelného 

dvanáctiúhelníku. 
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5.9.3 Úloha 3 [3]10 

Potřebujeme rozstřihnout dvěma přímými střihy čtverce látky, které jsou ozdobeny puntíky. 

Chceme z každého získat čtyři stejné části se stejným rozložením puntíků tak, aby žádný 

puntík nebyl přestřižen. Jak to uděláme? 

   

Obrázek 42. Matematické rekreace – úloha 3 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Žáci řeší sami. Rozstřihneme dvěma navzájem kolmými střihy. Ve všech třech případech je 

nekonečný počet řešení. 

   

Obrázek 43. Matematické rekreace – úloha 3 – řešení 

  

                                                 
10 http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=977 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=977
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5.9.4 Úloha 4 [14] 

Řecký kříž složený z pěti čtverců rozřízněte na čtyři části a z nich sestavte čtverec. 

 

Obrázek 44. Matematické rekreace – úloha 4 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Je vhodné si uvědomit, že vzniklý čtverec musí mít plochu o velikosti 5 čtverečních jednotek 

(řecký kříž je složen z pěti čtverců), tedy řez je vhodné vést po úhlopříčce obdélníku 

složeného ze dvou z těchto čtverců. Druhý řez musí být na něj kolmý. 

 

Obrázek 45. Matematické rekreace – úloha 4 – řešení 

Stejný postup můžeme použít i na jiné obdobné útvary z 5 čtverců, které by pokryly rovinu. 
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5.9.5 Úloha 5 [18] 

Vypočítej plochu obrazce na obrázku, jestliže jeden čtvereček má plochu 1 cm2. 

 

Obrázek 46. Matematické rekreace – úloha 5 – zadání 

Metodické poznámky k řešení 

Je možné úlohu řešit rozdělením na pravoúhelníky či trojúhelníky a sečtením jejich ploch. 

Výhodnější je použít Pickovu větu.  

Obsah jednoduchého mnohoúhelníku (strany se nekříží), který má vrcholy v mřížových 

bodech, se vypočítá dle vzorce S = I + 0,5 . B − 1, kde I je počet mřížových bodů uvnitř 

mnohoúhelníku a B je počet mřížových bodů na jeho hranici. 

 

Obrázek 47. Matematické rekreace – úloha 5 – řešení 

Z obrázku vidíme, že I = 88 a B = 102, tedy S = 88 + 51 – 1 = 138. Obsah je 138 cm2. 
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