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Téma hodiny: Příprava na matematickou olympiádu Klokan 
Cíl hodiny: 

- žák si procvičí obtížnější úlohy ze zadání z minulých ročníků 
- žák pochopí způsoby řešení těchto úloh 

Ročník: 5. 
Pomůcky: dětské hodiny, lístečky s úlohami, papíry 
 

- seznámení + pozdravení + představení 
- rozdělení žáků do 5 skupin (nevim, jakým způsobem) 
- každá skupina dostane příklad, a jejich úkolem bude jej vypočítat do 5 min., poté 

každá skupinka zvolí svého mluvčího, který bude způsob řešení prezentovat před 
třídou (cílem je, aby žáci k výsledku došli pokud možno sami, v případě, že se jim to 
nepovede, budou sledovat postupy řešení ostatních skupinek, v případě, že by ani 
jedna skupinka nevěděla správný postup řešení, ukážeme dětem postup my) 

- skupinka, která příklad bude mít vypočítaný nejrychleji, ale zároveň správně, získá 
bod 

- stejně budeme postupovat i u dalších úloh 
- na konci hodiny vyhlásíme skupinky, která získala nejvíce bodů 

 
př. V 6:15 začaroval duch hodiny, které ukazovaly správný čas. V tu chvíli se ručičky na 
hodinách začaly pohybovat správnou rychlostí, ale opačným směrem. Duch se znovu objevil 
v 19:30. Jaký čas ukazovaly hodiny v tuto chvíli? 
 
př. Každý z Boříkových kamarádů sečetl čísla udávající den a měsíc svého narození. Součet 
těchto čísel je 35. Nikdo se nenarodil ve stejný den. Jaký je největší možný počet Boříkových 
kamarádů? 
 
př. K vytištění šedesátistránkového časopisu je potřeba 15 archů papíru položených na sebe, 
které jsou uprostřed sešity dohromady. V jednom výtisku časopisu se stalo, že strana 7 
chyběla. Které další stránky společně s ní v časopise taky chyběly? 
 
př. Marta sbírá fotky slavných sportovců. Každý rok nasbírala stejně fotek jako za předchozí 
dva roky dohromady. V roce 2007 měla 60 fotek a v roce 2008 měla 96 fotek. Kolik fotek 
měla Marta v roce 2005? 
(A) 20 (B) 24 (C) 36 (D) 40 (E) 48 
 
př. Anička, Barbora a Karla chodí do školy, kde mají velkou knihovnu. „V knihovně je 
přibližně 2010 knih,“ řekl učitel a vyzval žáky, aby hádali přesný počet knih. Anička tipovala 
2010, Barbora tipovala 1998 a Karla tipovala 2015. Učitel děvčatům napověděl: „Rozdíly 
mezi vašimi odhady a skutečným počtem knih je 12, 7 a 5, ale ne v tomto pořadí.“ Kolik knih 
je v knihovně? 
(A) 2003 (B) 2005 (C) 2008 (D) 2020 (E) 2022 
 



př. Palindromem nazýváme číslo, které čteme zleva i zprava stejně. Například číslo 1 331 je 
palindrom. Na tachometru v autě je číslo 15 951. Kolik nejméně kilometrů musí auto ujet, aby 
číslo na tachometru bylo znovu palindrom? 
(A) 100 (B) 110 (C) 710 (D) 900 (E) 1 010 
 
př. Roman, František, Lída, Johanka a Alois stojí za sebou v řadě. Roman stojí za Lídou. 
František je před Romanem a hned za Johankou. Johanka je před Lídou, ale není první. 
Kolikátý v řadě stojí Alois? 
(A) první (B) druhý (C) třetí (D) čtvrtý (E) pátý 


