
MATE 
MATIKA,  
pro matemágy



Cílem nadace je najít a podpořit ty nejlepší 
projekty, jejichž cesta k uplatnění by byla 
složitá, nebo dokonce nemožná.

Hejného metodu vnímáme nejen jako skvělý 
nástroj pro výuku matematiky, ale také 
pro rozvoj osobnosti žáka. Ve vzdělávání 
považujeme za zásadní vnímat každého žáka 
jako jedinečného, rozvíjet u něj kreativitu, 
kritické myšlení a vnitřní motivaci. V těchto 
principech je Nadace Karla Janečka a Hejného 
výuka matematiky velmi blízká.

 Karel Janeček

www.nadacekj.cz



1. stupeň  3

Rozděl klasický ciferník (1-12) dvěma rovnými čarami tak, aby součet v každém poli byl stejný.

Maminka přinesla svým třem dětem v košíku 6 jablek. Řekla jim, ať si každý z nich vezme dvě 
jablka, ale ať jedno jablko určitě zůstane v košíku. Jak mají děti splnit maminčino přání?

Doplň tak, aby v každém sloupci, v každém řádku i v každé úhlopříčce byl součet čísel 15.

třetina tyče je natřena na červeno, čtvrtina na zeleno. Zbytek je modrý a měří 35 centimetrů.  
Jak dlouhá je celá tyč?

Na obrázku sestavujeme z kamínků trojúhelníky tak, že spodní strana dalšího trojúhelníku má 
vždy o 1 kamínek více než u předešlého trojúhelníku. Z kolika kamínků bude sestaven trojúhelník, 
který bude mít spodní stranu složenou:

a) ze 6 kamínků b) z 10 kamínků c) z 15 kamínků.

Myslím si číslo. Rozdíl jeho poloviny a jeho třetiny je 9. Jaké to je číslo?
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4  1. stupeň

Vyřeš algebrogram.

(AA + A) ÷ A = BA

před stanem seděli dva rudokožci, jeden velký a jeden malý. Malý byl synem velkého, ale velký 
nebyl otcem malého. Jak je to možné?

Napište libovolné trojciferné číslo. pak k němu připište totéž číslo ještě jednou, takže dostanete 
číslo šesticiferné. toto číslo vydělte 11. Výsledek vydělte 7. tento výsledek vydělte 13.  
umíte bez počítání říct, co vyjde?

Zjistěte, kolik váží krychlička a kolik kulička.
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2. stupeň  5

2. STUPEŇ

pán se psem se vydali na procházku. Když byli 10 km od domu, otočili se, že půjdou zpět.  
pán šel průměrnou rychlostí 5 km/h. pes se ale chtěl proběhnout, a tak běžel domů napřed.  
pes běží průměrnou rychlostí 10 km/h. Když doběhl domů, ihned se otočil a vydal se zpět za pánem. 
Někde na cestě se potkali, ale psovi se opět nechtělo jít pomalu, otočil se a běžel zase domů. 
tímto způsobem běhal pořád domů a k pánovi, domů, k pánovi atd.  
Jakou vzdálenost pes naběhal?

V oáze je přichystáno 1200 banánů. Šejk chce za pomoci velblouda dopravit co nejvíce banánů 
do oázy vzdálené 600 km, kde banány nerostou. při cestě spotřebují 1 banán na 1 km. Velbloud 
navíc unese maximálně 600 banánů. Kolik nejvýše banánů je možné do vzdálené oázy dopravit?

Máme modrý obdélník 2 × 1, kolem kterého nakreslíme žlutý rám šířky jednoho čtverečku 
(viz obr 1). Obdélník budeme dále zvětšovat, další bude mít rozměry 3 × 2 (viz obr. 2), další 4 × 3, 
atd. Kolik žlutých čtverečků bude potřeba k obložení modrého obdélníku s rozměry 89 × 88?

Velkého turnaje v piškvorkách se zúčastnilo 1024 soutěžících. Hrálo se vyzařovacím způsobem 
tak, že se všichni účastníci rozlosovali do dvojic, z těchto dvojic vždy jeden vypadl. takto se 
pokračovalo do doby, dokud zbyl jediný vítěz. Kolik zápasů se v turnaji odehrálo?

Na ostrově žijí poctivci a padouši. poctivci mluví vždy pravdu, padouši vždy lžou. přišel ostrovan. 
Můžete mu položit jednu otázku, na kterou on odpoví buď ano, nebo ne. Jakou otázku mu 
položíte, abyste zjistili, zda je to padouch nebo poctivec?
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6  2. stupeň

Doplň tabulku čísly 1, 2, 3, … , 9 tak, aby součet všech tří sousedních čísel byl 14. Každé číslo 
bude použito právě jednou.

Zjistěte, kolik různých věží lze postavit ze dvou modrých a pěti červených krychlí?

Babička, dědeček, vnučka a vnuk mají projít temnou úzkou chodbou. Mají svítilnu, která bude 
svítit již jen 12 minut. Chodbou mohou jít najednou jen dva lidé. Babičce cesta trvá 5 minut, 
dědečkovi 4 minuty, vnučce 2 minuty a vnukovi 1 minutu. Mohou projít?

Najděte číslo n tak, aby součet středových čísel vyšlo prvočíslo.

Až budu mít tolik let, kolik má dnes můj starší bratr, bude bratr dvakrát starší, než jsem já dnes.

a) Kolik let je mému bratrovi, když mi je dnes 8 let?
b) Kolik je mi let, když mému bratrovi je dnes 21 let? 
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OstAtNí  7

OSTATNÍ

Maruška říká, že dcera osoby na obrázku je matkou osoby, která právě hovoří.  
Kdo je na obrázku?

Nedaleko od břehu kotví loď. Na jejím boku visí žebřík začínající a končící příčkou. spodní příčka 
se dotýká hladiny. Vzdálenost mezi jednotlivými příčkami je 20 cm a délka žebříku je 180 cm. 
příliv zvedá vodu rychlostí 15 cm za hodinu. Za jak dlouho bude voda na čtvrté příčce odspoda? 

Na jaký nejmenší počet vážení zjistíte, která z devíti stejně vypadajících koulí je lehčí,  
jestliže 8 koulí váží stejně. Můžete použít jen rovnoramenné váhy bez závaží. 

těžce nemocný starý pán byl u doktora a ten mu předepsal 2 červené a 2 modré prášky. přesně 
o půlnoci si musí vzít právě jeden prášek modrý a právě jeden červený. pokud si je nevezme, jeho 
srdce to nevydrží. pokud si jich vezme víc, zemře na předávkování.
protože byl z cesty k doktorovi unavený, šel si hned po příchodu lehnout (takže si prášky 
nenachystal). spal až do půlnoci, kdy ho probudil budík. Ke svému zděšení zjistil, že došlo 
k výpadku elektřiny a všude je naprostá tma. Zašmátral v krabičce na léky a zjistil, že ty 4 prášky 
od sebe hmatem nerozezná a žádná možnost k posvícení také neexistuje.
Zachoval chladnou hlavu, zamyslel se a celou situaci v mžiku bravurně vyřešil. Jak?

Nejlepší matematik ze 7. B měl uhádnout přirozené číslo, o němž dostal od kamarádů následující 
informace: tomáš: „toto číslo je 9.“ Roman: „toto číslo je prvočíslo.“ Ondra: „toto číslo je sudé.“ 
Michal: „toto číslo je 15.“ pouze jedno z tvrzení tomáše a Romana je pravdivé a pouze jedno 
z tvrzení Ondry a Michala je pravdivé. Jaké je hádané číslo?

Jezero o ploše 32 000 m2 je zčásti pokryto lekníny. Každý den se zdvojnásobí plocha, kterou 
lekníny pokrývají. po 16 dnech je pokryto celé jezero. Který den je pokryta polovina jezera?
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8  OstAtNí

Doplňte číslice 1-9 tak, aby v každém poli byla jiná číslice a součet každých 4 čísel v přímce byl 17.

Do mříže sestroj právě 5 mřížových bodů tak, aby z těchto bodů vzniklo všech 6 těchto typů 
trojúhelníků: rovnoramenný pravoúhlý, rovnoramenný tupoúhlý, rovnoramenný ostroúhlý, 
nerovnoramenný pravoúhlý, nerovnoramenný tupoúhlý, nerovnoramenný ostroúhlý trojúhelník.

Jedna cihla váží kilo a půl cihly. Kolik kilo váží 2 cihly?

Je dáno 9 bodů, které tvoří čtverec (viz obr.). spojte je všechny čtyřmi rovnými čarami tak, 
abyste nezvedli tužku z papíru.
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O Hejného metodě
Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč 
děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají při řešení úloh nestandardních. 
přitom by k jejich vyřešení neměly potřebovat žádné zvláštní znalosti. po desítkách 
let zkoumání a ověřování poznatků vyvinul Vít Hejný spolu se svým synem Milanem 
metodu, která je namísto formálních znalostí vzorečků zaměřená na budování 
mentálních schémat. Metoda se opírá o propracovaná didaktická prostředí a roli 
učitele coby průvodce a moderátora diskuzí dětí nad řešením úloh. V metodě jsou cíle 
výchovné důležitější než cíle poznatkové, protože autoři jsou přesvědčeni, že kvalita 
společnosti je více určena úrovní mravní než úrovní znalostní.
 Více na www.h-mat.cz/hejneho-metoda.

Semináře – kurzy – didaktické pomůcky
společnost H-mat, o. p. s., organizuje semináře, konference a vícedenní prázdninové 
školy pro učitele, kteří chtějí začít učit Hejného metodou nebo prohloubit svoje 
znalosti o vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat. 
Dále vydává učebnice, metodické příručky a vyrábí didaktické pomůcky specifické 
pro výuku Hejného metodou. Více na www.h-mat.cz.

Vytvořila H-mat, o. p. s.  
v roce 2016.”.


