
TRÉNINK MOZKU 05 
 
 

1. Najdi dvě čísla, pro která platí, že jejich součet je o deset větší než jejich rozdíl. 

2. Urči velikost menšího ze dvou úhlů, který svírají ručičky na hodinách ve 2 hodiny. 

3. Urči největší možný počet králů, které můžeme postavit na prázdnou šachovnici na obrázku tak, aby každé volné 

pole bylo ohrožováno alespoň jedním králem a aby ani jeden král neohrožoval jiného krále. Zakresli do šachovnice 

jedno z možných takovýchto umístění králů. Král ohrožuje všechna pole, která se dotýkají stranou nebo rohem pole, 

na kterém stojí. 
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1. Najdi dvě čísla, pro která platí, že jejich součet je dvakrát větší než jejich rozdíl a první číslo je zároveň o šest větší 

než druhé číslo. 

2. Urči velikost menšího ze dvou úhlů, který svírají ručičky na hodinách o půl třetí. 

3. Jezdec stojí na šachovnici na poli b2. Najdi čtyři různé cesty, kterými se může dostat z tohoto pole na označené pole 

g6, a zapiš je. Jezdec se na šachovnici pohybuje vždy ve tvaru písmene L. 
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1. Najdi dvě různá přirozená čísla, pro která platí, že jejich součin je třikrát větší než jejich součet. 

2. Urči velikost menšího ze dvou úhlů, který svírají ručičky na hodinách v 5 hodin a 20 minut. 

3. Jezdec stojí na „šachovnici“ na obrázku na poli označeném číslem 1. Tvým úkolem je přeskákat tuto šachovnici 

celou tak, aby jezdec prošel všechna pole, každé z nich právě jednou. Očísluj jednotlivá pole v tom pořadí, v jakém 

je jezdec na své cestě postupně navštíví. Jezdec se na šachovnici pohybuje vždy ve tvaru písmene L. 
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Sčítací fubuki – aneb netradiční trénink sčítání a odčítání 

Doplň do prázdných políček chybějící z čísel 1 – 9 tak, aby byla splněna následující pravidla:  

• v celém hlavolamu bude každé číslo od 1 do 9 právě jednou 

• čísla v šedých čtvercích vpravo a dole udávají součet všech čísel v daném řádku nebo sloupci 
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