
Úlohy ve čtvercové síti
kvíz pro 4.- 5. ročník 

Materiál obsahuje 10 uzavřených úloh tematicky zaměřených na geometrii v rovině, výpočet obsahu a obvodu obrazce s využitím čtvercové sítě na 1. stupni
ZŠ. Dvě úlohy se zaměřují na práci s grafy.
Čtvercová síť je vhodná didaktická pomůcka pro výuku geometrie. Velmi dobře se na ní dá objasnit problematika obvodu, obsahu, osové souměrnosti a
mnoha dalších partií učiva geometrie na 1. stupni ZŠ. Napomáhá pochopení základních zákonitostí a vztahů mezi geometrickými subjekty.
Lze využít jako učebního či testového (evaluačního) nástroje.
Je připojeno řešení.

Inspirací pro výběr otázek byly publikace TIMSS, Matematický klokan a Scio testy.

https://ib.scio.cz
https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky
https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015

Příklady vytvořil/a pro potřeby M-kroužku: Mgr. Jitka Češková

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu
Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

https://ib.scio.cz/
https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky
https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015


1 cm2

Jaký je obsah královské koruny zakreslené ve čtvercové síti?

A   47 cm2

B 45 cm2

C 42 cm2

D 40 cm2



Černá a bílá

Kolik bílých čtverců musíš ještě

vybarvit černě, aby obsah všech

černých čtverců byl roven polovině

obsahu bílých čtverců?

A  2

B  3

C  4

D  61 cm2



Obrázek XY
Obrázek X patří k obrázku Y. 

Který z obrázků patří k obrázku G?



Motýl



Roman

Martin

Saša

Dana

Viky

Čtvrtletní práce



Tabulka uvádí, kolik bodů získalo šest

žáků ve školní matematické soutěži.

Která z následujících dvojic, vytvořená

z těchto žáků, by byla v součtu svých

bodů nejúspěšnější?

A   Tomáš a Adéla 

B   Jirka a Katka 

C   Radek a Katka 

D   Tomáš a Lenka

Matematická soutěž



Kříž



Provázek

Na obrázku vpravo leží ve čtvercové síti 

provázek. 

Která z možností A, B, C, D odpovídá 

délce provázku po jeho narovnání?

Délka strany čtverce je stejná pro všechny obrázky.

A B C D



Barevné obdélníky



Mozaika

Jakou barvou je na uvedeném

obrázku označená čtvrtina

obdélníku složeného ze stejných

malých čtverečků?










