
Př. 1: Cesty v bludišti jsou složeny z rovných úseků zakreslených silnými čarami, 

všechny křižovatky jsou pravoúhlé. Přímá vzdálenost bodů A, B je 13 m. 

 

Vypočtěte v metrech délku vyznačené cesty v bludišti z bodu A do bodu B a přímou 

vzdálenost bodů A, C. 

Př. 2: Přímky a, b, c se protínají v jednom bodě, přímka d tímto bodem neprochází. 

Jaká je velikost úhlu β? 

 

Př. 3: Na obrázku jsou sestaveny dvě různé dvojice ozubených koleček. Šedé kolečko 

má 15 zubů a obě bílá kolečka 24 zubů. Černé kolečko, které má méně zubů než bílé, 

se za každých 5 sekund otočí třikrát. 

 

Pro první dvojici koleček určete, kolikrát se musí otočit šedé kolečko, než se poprvé 

obě kolečka vrátí do výchozí polohy. 

Určete, kolikrát se černé kolečko otočí za 5 minut.  

Ve druhé dvojici koleček se obě kolečka vrátí do výchozí polohy poprvé po dvou 

otáčkách bílého kolečka. Vypočtěte, kolik zubů má černé kolečko. 

Př. 4: Na čtvercovou desku s lichým počtem políček rozmístíme žetony obdobným 

způsobem jako na obrázku a rozmístění a počty žetonů zaznamenáme do tabulky. 

 

Následující kroky popisují, jak rozmístíme žetony na čtvercovou desku. První krok: Na 

každé políčko po obvodu desky položíme 1 žeton. Následující kroky: Vybereme vždy 

všechna prázdná políčka, která bezprostředně sousedí s obsazenými políčky, a na 

každé z nich položíme o 1 žeton více, než jsme pokládali na jednotlivá políčka v 

předchozím kroku. Největší počet žetonů tak bude na prostředním políčku desky.  

Čtvercová deska má na prostředním políčku 9 žetonů. Určete, kolik políček je v každé 

řadě této čtvercové desky.  

Žetony rozmístíme na čtvercovou desku, která má  

9 × 9 políček. Určete počet všech políček, na nichž leží právě 2 žetony.  

Žetony rozmístíme na dvě čtvercové desky, z nichž jedna má 9 × 9 políček, druhá 11 × 

11 políček. Určete, o kolik více žetonů je na větší desce než na menší desce 
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