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11.
Hlavní myšlenka: ciferené součty

Postup: nejprve se zamyslíme nad tím, co nám říká forma, tj. způsob znázornění („Co chtěl autor 
uchazečům sdělit tím, že to nakreslil právě takto...?“). Čísla na obvodu kruhu jsou v jistém smyslu 
rovnocenná, číslo uprostřed má jakési „výsadní“ postavení, čili bude patrně v jistém smyslu 
společné všem číslům po obvodu. Může jít tedy např. o společný násobek či dělitel čísel na obvodu, 
nebo o ciferný součet všech jednotlivých čísel.

Vidíme, že tato poslední možnost je zcela jistě správná:
2 + 1 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 2 + 1 + 0 + 2 = 5, …
Totéž platí ve druhém kruhu: 1 + 6 = 7, 3 + 1 + 0 + 1 = 7, …

V této úloze vybíráme číslo, které se nehodí na místo otazníku, tedy takové, které nemá ciferný 
součet 5. Takové je právě číslo 121.

Správná odpověď: c)

Rada či upozornění: vybíráme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Využívejte toho, že do 
zadání je možné zapisovat – podtrhávejte si klíčová slova ze zadání, předejdete tak něterým chybám 
z nepozornosti.

12.
Hlavní myšlenka: výpočet základu v situaci, kdy známe procentovou část a počet procent

Postup: nejprve spočítáme celky C1 a C2 a následně určíme, která jednotlivých rovností platí.
42 je 20 % z celku C1, tedy jedno procento z celku C1 je 42 : 20 = 2,1. Sto procent C1, čili celek C1 

musí tedy být roven 210.

Jiný způsob: víme, že 42 je 20 %, tedy jedna pětina, z celku C1. C1 tedy musí být pětinásobek čísla 
42. C1 = 5 . 42 = 210.

Nyní se podíváme na hodnotu C2: 18 je 30 % z celku C2. Jedno procento z C2 se tedy musí rovnat 18 
: 30 = 0,6 (to je vlastně 18 : 3 a poté ještě deseti). Jedno procento je setina, čili celek C2 se tedy 
musí rovnat 0,6 . 100 = 60.

Správná odpověď: d)

Rada či upozornění: je dobré znát základní vztahy mezi „zlomky a procenty“, tedy např. vědět, že 
20 % je jedna pětina, tři pětiny že jsou 60 %, 30 % jsou tři desetiny. V mnoha úlohách to urychlí 



výpočet.

13.
Hlavní myšlenka: úpravy zlomků usnadňující porovnávání

Postup: v první sadě nerovností máme porovnat 9/8 a 6/5. Oba dva zlomky si převedeme do tvaru 1 
+ „cosi“. V prvním případě tedy máme 9/8 = 8/8 + 1/8 = 1 + 1/8. Ve druhém podobně dostaneme 
6/5 = 1 + 1/5. Protože jedna pětina je větší než jedna osmina, první nerovnost platí. Dále budeme 
porovnávat výraz 1 + 1/5 a číslo 1,2. Zde je dobré si uvědomit, že 1/5, dvacet procent a 0,2 je totéž. 
Čili nastává rovnost, která se připouští. První sada nerovností tedy platí.

Ve druhé sadě nejpve zkrátíme první zlomek pěti, čímž získáme -3/5. Jelikož 3/5, šedesát procent a 
0,6 je jedno a totéž, první nerovnost této sady platí (rovnost se tu opět připouští). Podívejme se tedy 
na porovnání hodnot -0,6 a -5/8. Víme, že -5/8 = -(4/8 + 1/8) = -(1/2 + 1/8) = -(0,5 + 1/8). A protože 
1/8 je více než jedna desetina, bude na pravé straně číslo zhruba -0,6něco... - to je ovšem menší než 
-0,6 (vzpomeňte, jak se chovají při porovnávání záporná čísla). Tento vztah tedy neplatí. (Šlo by 
samozřejmě postupovat převodem na společného jmenovatele, nicméně chtěli jsme ukázat možná 
méně obvyklý ale o to rychlejší postup, rozmyslete si jej.).

Třetí sada obsahuje rovnosti, první zlomek zkrátíme čtyřkou, druhý necháme a poslední zkrátíme 
šestkou. Vidíme, že ve všech případech je hodnota zlomku rovna 2/3, čili poslední sada platí.

Správná odpověď: e)

Rada či upozornění: ne vždy je nejvhodnější převádět zlomky na společného jmenovatele, jsou 
většinou vybrány tak, aby bylo možné zvolit rychlejší způsob. 

14.
Hlavní myšlenka: prosté násobení čísel v určitých pozicích

Postup: stejně jako v ostatních úlohách, které obsahují nějaký diagram, obrázek či schéma, je 
vhodné popřemýšlet nad formou. Vzhledem k tomu, že čísla nejsou v jedné řádce, půjde patrně o 
nějaké operace s čísly v různých hladinách. Dále si všimneme toho, že horní řada je posunuta oproti 
spodní více doleva, budeme pravděpodobně provádět nějakou operaci s čísly -1 a 2 a výsledkem 
toho bude číslo, které s číslem -1 sousedí zprava. Tomu ostatně odpovídá i důvod vyčernění 
posledního čtverečku dole („také nám cosi naznačuje...“).

Čili -1 . 2 = -2, -2 . -4 = 8, 8 . 3 = 24, na místě prvního otazníku tedy bude součin 24 . 0,5 = 12. Po 
prohlédnutí nabízených odpovědí vidíme, že číslo 12 se vyskytuje pouze ve variantě b), máme tedy 
správnou odpověď. Pro kontrolu, 12 . -3 = 36, čili „všechno hraje tak, jak má“.

Správná odpověď: b)

Rada či upozornění: v úlohách, kde se určuje několik hodnot je vhodné po zjištění první z nich 
prohlédnout nabízené odpovědi. Vzhledem k tomu, že v těchto testech je vždy právě jedna odpověď 
správná, lze někdy vybrat správnou odpověď na základě částečné informace. Ušetří to v některých 
případech trochu času.

15.
Hlavní myšlenka: počítání se zbytky



Postup: nejprve si prohlédneme jednotlivá schémata. Všimneme si, že první číslo je vždy větší než 
ostatní. Mohlo by tedy vzniknout násobením nebo sčítáním čísel následujících. Nyní již zbývá 
vyzkoušet možná pořadí a kombinace jednotlivých operací. Snadno přijdeme na to, že:

30 = 4 . 7 + 2, jinými slovy, vydělíme-li číslo třicet čtyřmi, bude výsledek 7 a zbytek 2.
24 = 8 . 3 + 0, tedy zbytek po celočíselném dělení čísla 24 číslem 8 je 0.

V úloze hledáme čísla, která se nehodí na místa otazníků. Z nabídnutých možností je to právě c), 
protože není pravda, že by platilo 20 = 5 . 4 + 1.

Správná odpověď: c)

Rada či upozornění: opět hledáme to, co se nehodí na místa otazníků, podtrhneme si klíčové slovo 
ze zadání. Všímáme si hodnot jednotlivých čísel a říkáme si, jestli číslo na některé pozici není vždy 
větší než ostatní atp.

16.
Hlavní myšlenka: mocnění přirozených čísel na druhou, úloha inspirovaná Pythagorovou větou

Postup: znovu si klademe otázku, jaká informace se skrývá v grafickém znázornění. Mnozí z nás si 
při pohledu na tato schémata vzpomenou na obrázky, jimiž se ilustroval význam Pythagorovy věty. 
délka přepony na druhou je rovna součtu velikostí ploch čtverců nad odvěsnami.

V našem případě to znamená, že je-li plocha prvních dvou čtverců ve schématu 26 a 10, měla by 
přepona na druhou mít hodnotu 36, což odpovídá právě 62. Ověříme to na dalším schématu: 16 + 9 
= 25 = 52. Číslo u přepony trojúhelníku na druhou dá součet čísel ve čtvercích. Na místě otazníku 
tedy bude číslo, které přičteno k osmičce dá 42, tedy 16. Takovým číslem je právě 8, které se 
samozřejmě mezi správnými odpověďmi vyskytuje.

Správná odpověď: b)

Rada či upozornění: stojí za to si projít co největší množství úloh s grafickým zadáním a u těch 
„komplikovanějších“ si promyslet, čím byly inspirovány.

Potřebujete se na něco zeptat? Je tu pro Vás naše fórum! 
www.prijimacky-tsp.cz 

Martin Víta
Koordinátor Kurzy-Fido.cz | 604 619 669
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