
MateMatikUM – 4. třída

Jako pomůcku využij dřevěné kruhové výseče.

Martin a Tomáš připravují ovocný salát. Připravené ovocné 
plátky musí rozkrájet podle receptu v tabulce. Pomoz jim 
a do plátků ovoce nakresli, jak je mají rozkrájet.  

Ovocný salát - zlomky
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3.

Kolik kousků ovoce je celkem v míse?

Když se o salát rozdělí ještě s pěti kamarády, může mít každý ve své misce jeden 
kousek jahody a dva kousky kiwi? ANO NE

Zjisti obsah vybarvených a vyšrafovaných obrazců. 
Zapiš počtem kachlíků. 

jedna jednotka = jeden čtvereček = jeden kachlík 

Geoboard1.

Nápověda: 
Polovina kachlíku + polovina kachlíku = jeden celý kachlík.

počet kachlíků:počet kachlíků:

Vyhledej sumerská čísla v naší expozici. 
Urči, kolik hliněných kuželků schovali sumerští 
předkové do měšce. Využij také naši nápovědu 
v pracovním listu.

Sumerské počítání2.
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VCHOD

Vydej se objevovat krásy matematiky do expozice MatematikUM. Jednotlivé úkoly 
mají stejný název jako exponáty, které ti s jejich řešením pomůžou. 

jahodu na poloviny kiwi na třetiny

pomeranč na šestiny

karambolu na pětiny

kaki na čtvrtiny



Teselace5.

Osová souměrnost 4.

Teselace, to je těžké cizí slovo. Neboj se, a pojď si pohrát 
s dlaždicemi, mozaikami a parketami. Dokresli druhou 
dlaždici ve tvaru velryby tak, aby do sebe obě dlaždice 
zapadly podle vzoru.

Najdi alespoň 3 písmena abecedy, která jsou osově souměrná. Doplň je do tabulky. 
Červené přímky označují osy souměrnosti. 

Je nějaké písmeno tvého jména a příjmení osově 
souměrné? Pokud ano, napiš ho.

Síť krychle6.
Z magnetických dílků sestav krychli. Na jednu krychli budeš potřebovat 6 čtverců. Když ji rozložíš, vznikne její síť. 
Zjisti, ze které z nabízených sítí nemůže vzniknout krychle. 
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Nápověda: Když na sebe překlopíš poloviny osově 
souměrného obrázku, tak se překryjí.  Znamená 
to, jako bys viděl/a druhou polovinu v zrcadle či na 
hladině vody.           
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