
Prostorová představivost autor: Pavel Sikora

1 Śıtě krychĺı

Obvykle je úkolem zjistit, které dvě stěny sd́ılej́ı hranu, nebo naopak které jsou protilehlé,
př́ıpadně která krychle odpov́ıdá předepsané śıti či naopak.

Dobré rady

• protilehlé stěny nesd́ılej́ı ani vrchol

• pokud dvě stěny sd́ıĺı vrchol, automaticky sd́ılej́ı celou hranu

• čtverečky v śıti můžeme přesouvat, ale vždy je muśıme
”
převalit“ o 90◦ – nikdy

nav́ıc nesmı́ vzniknout v śıti čtverec 2 × 2 ani nesmı́
”
za sebou“ být v́ıce než čtyři

čtverečky

• je-li v śıti trojice čtverečk̊u
”
za sebou“, čtverečky na obou konćıch trojice jsou ve

výsledné krychli protilehlé

Př́ıklad

2 Doplňováńı a skládáńı útvar̊u

Obvykle je úkolem zjistit, které útvary je třeba spojit, aby byl doplněn nějaký obrazec
(nejčastěji čtverec nebo krychle).

Dobré rady

• u skládáńı krychliček doplňujeme nejprve rohy, pak strany a až nakonec vnitřek

• u doplňováńı čtverce je předevš́ım nutné si uvědomit, jaké rozměry čtverec má mı́t

• máme-li některý d́ılek přesně umı́stěn, zač́ınáme od něj
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Př́ıklady

3 Pohledy z r̊uzných směr̊u

Několik podtyp̊u. Úkolem může být přǐradit k útvaru pohledy z r̊uzných stran, jiným
typem je pak

”
bludǐstě“.

Dobré rady

• je-li to možné, možnosti postupně vyřazujte a k vyřazeným se již nevracejte

• začněte vždy od snáze představitelných pohled̊u

• při pohledech z naznačených směr̊u je lhostejné, zda je v dané řadě krychlička jedna,
nebo jich tam je několik

• v
”
bludǐsti“ se orientujeme předevš́ım podle

”
vzácných“ mı́st a sledujeme, která

mı́sta muśı být v zákrytu
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017177 v rámci Operačńıho programu Výzkum, vývoj a
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Př́ıklady

4 Otáčeńı krychĺı nebo útvar̊u z krychĺı

Několik podtyp̊u. Úkolem může být zjistit, který útvar se neshoduje s ostatńımi nebo
který vznikne po otáčeńı kolem r̊uzných os.

Dobré rady

• pokud v́ıme, že jen jeden útvar se lǐśı od zbylých čtyř, a jsme si jist́ı, že dva útvary
se shoduj́ı, ani jeden z nich nemůže být správným řešeńım
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• při v́ıcenásobném otáčeńı obvykle alespoň některé z možnost́ı budou odpov́ıdat

”
mezikrok̊um“ – nemuśıme si je tedy překreslovat

• pokud se krychle otáč́ı kolem osy, která j́ı procháźı, nepohne se na jiné mı́sto

Př́ıklady
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5 Úlohy v rovině

Několik podtyp̊u, např́ıklad otáčeńı rub vs. ĺıc a
”
prostřiháváńı paṕıru“.

Dobré rady

• rub se otáč́ı opačně než ĺıc

• při prostřiháváńı je vždy obrazec symetrický podle os, přes něž se paṕır skládal

Př́ıklady
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6 Zdroje

Veškeré úlohy jsou vybrány z test̊u TSP přij́ımaćıch zkouškách na Masarykovu univerzitu:
https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp
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Prostorová představivost (návod a řešeńı) autor: Pavel
Sikora

1 Śıtě krychĺı

Pokud použijeme posledńı
”

dobrou radu“, ihned snadno vyřad́ıme možnosti a), b) a e),
kdy jsme kř́ı̌zkem př́ıslušné barvy vyznačili, která strana je protilehlá straně označené
punt́ıkem:

U možnosti e) možná hned neńı vidět, která strana je naproti modrému punt́ıku, ale
uvědomme si, že se zbývaj́ıćımi dvěma

”
volnými“ stěnami sd́ıĺı v śıti minimálně jeden

vrchol, a tak s nimi muśı sousedit.
Možnost d) m̊užeme zase vyloučit proto, že obě označené strany zřetelně sd́ılej́ı vrchol

(označili jsme zeleně), a tak jsou (podle prvńı
”

dobré rady“) sousedńı:

Vylučovaćı metodou je tedy správně možnost c) – pokud si nav́ıc horńı označenou
stěnu

”
převaĺıme“ kolem pravého dolńıho rohu, uvid́ıme, že opravdu označené stěny jsou

naproti sobě:
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2 Doplňováńı a skládáńı útvar̊u

Jak vidno, p̊uvodńı útvar (pozitiv) má ve třech roźıch kostičku a v jednom ne – hledaný
útvar (negativ) tedy muśı mı́t kostičku v jednom rohu, ale ne ve zbývaj́ıćıch. Tı́m jsme
vyloučili možnosti a) a e).

Pozitiv má dvě strany, kde jsou uprostřed dvě prázdná mı́sta – negativ tedy muśı mı́t
dvě strany, kde jsou uprostřed kostičky. Tı́m jsme vyloučili možnost d).

Zbývá rozhodnout mezi b) a c). Vid́ıme ale, že pozitiv má uprostřed kostičky
”

do kř́ı̌ze“,
ne vedle sebe, takže správná varianta muśı být b).

Dohromady máme v zadáńı 20
”

čtverečk̊u“, každá nab́ızená odpověd’ se skládá z 5

”
čtverečk̊u“. Zaprvé tedy vid́ıme, že kompletńı čtverec bude mı́t rozměr 5 × 5 , zadruhé

bohužel zat́ım nem̊užeme žádnou odpověd’ vyloučit jen na základě velikost́ı nab́ızených d́ılk̊u.
Oč́ıslujme si tvary v zadáńı:
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Dı́lky budeme postupně doplňovat do čtverce 5 × 5 – začneme samozřejmě od d́ılku 2,
u kterého jediného je hned zřejmé, kam muśı přij́ıt:

2 2

2

Okamžitě vid́ıme, že
”

nejtěsněji“ je ted’ kolem pravé stěny, kam lze nyńı umı́stit jedině
d́ılky 1 nebo 4. Pokud bychom na toto mı́sto ale umı́stili d́ılek 4, už nenajdeme žádné mı́sto,
kam by se současně vlezly d́ılky 1 i 5. Proto vpravo muśı být nutně d́ılek 1:

2 2

2

1

11

1

1

Ze všech zbývaj́ıćıch d́ılk̊u (včetně nab́ıdky a) až e)) se nám nyńı do pravého dolńıho roku
vleze jedině d́ılek 3:

2 2

2

1

11

1

1

3 3 3

3
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”
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Zbývá nám umı́stit d́ılky 4 a 5. Vzhledem k limitovanému mı́stu ale už nezbývá, než
je umı́stit společně tak, že budou tvořit obdélńıček 2 × 4 . Ten zároveň nelze umı́stit do
levého horńıho rohu, protože v levém dolńım by nám zbyly dva čtverečky, do kterých už by
nebylo možné nic umı́stit, nutně tedy bude:

2 2

2

1

11

1

1

3 3 3

3

4 4

4

4

5

5

5 5

Prázdná mı́sta přesně odpov́ıdaj́ı tvaru d́ılku e), to je tedy správná odpověd’.

3 Pohledy z r̊uzných směr̊u

Nejlepš́ı je vždy zač́ınat od pohled̊u, které jsou pro nás nejsnáze představitelné. Takovým
pohledem je pro nás asi pohled zprava, což je ale z pohledu panáčka vzhledem k tomu, kde
stoj́ı, zezadu. Je vidět, že horńı i spodńı vrstva jsou zaplněné zcela, ale v prostředńı vrstvě
je kostička jen vpravo. Panáček se ovšem nikdy ned́ıvá zezadu, jen zepředu – uvědomme si
ale, že tyto obrazy muśı být stejné, jen zrcadlově převrácené. Pohledu zepředu (front) tedy
odpov́ıdaj́ı pouze varianty c) a d).

Dále je asi nejlehč́ı pohled zepředu, což je ale pro panáčka zprava (right). Vid́ıme, že
ve spodńı vrstvě chyb́ı kostička v levém sloupečku, v prostředńı je kostička jen v pravém
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realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registračńı č́ıslo
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sloupečku a horńı vrstva je zcela zaplněna. Možnost c) tedy m̊užeme vyloučit a zbývá jǐz
jen možnost d).

M̊užeme si ověřit, že i pohled shora (top) odpov́ıdá, protože přesně koṕıruje horńı
podstavu (která u zadaného objektu zakrývá všechny ńı̌ze položené kostičky).

Ihned je vidět, že při pohledu do rohu z hledaného mı́sta vid́ıme
”

věž“ o velikosti 3 kostičky
v zákrytu za

”
věž́ı“ o velikosti 2 kostičky. Tomu odpov́ıdá jedině pozice A, při troše dobré

v̊ule možná i pozice D. Pozici D ale neodpov́ıdaj́ı některé daľśı detaily, např. vlevo od
nejvyšš́ı

”
věže“ chyb́ı

”
věž“ o velikosti 2. Správně je tedy pozice A – je třeba si ale dávat

pozor, že to neznamená, že i správná odpověd’ je a), protože pozice A je skryta v odpovědi
b).
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4 Otáčeńı krychĺı nebo útvar̊u z krychĺı

Oba objekty povalme zvlášt’. Určeme si, že pravý dolńı roh bude např́ıklad ten čtvereček, se
kterým soused́ı

”
pata“ objektu A. Spodńı řádek je tedy nejbĺı̌ze k nám a v př́ıpadě objektu A

”
odspoda“ znamená ve výsledném čtverci

”
zprava“. Po povaleńı objektu A tedy dostaneme:

2 1 1

1

1 1

Po povaleńı objektu B (ten povalujeme z opačné strany, takže u něj
”

odspoda“ znamená ve
výsledném čtverci

”
zleva“):

1

2 1 1
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Dohromady:

2 1 2

2 2 1

1 1

To přesně odpov́ıdá možnosti c).

Prvńı, co m̊užeme okamžitě udělat, je vyřadit možnosti b) a e), protože jsou zcela identické.
Od objektu v zadáńı se tedy bud’ lǐśı obě, nebo ani jedna – a obě to být nem̊užou, protože
správná odpověd’ je jen jedna.

Naopak, možnosti a) a d) jsou zřetelně jiné, protože jedna je zrcadlovým obrazem
druhé (

”
hák“ nahoře je zatočen pokaždé na jinou stranu). Jistě tedy správnou odpověd́ı

bude jeden z těchto objekt̊u.
Je ale celkem dobře vidět, že i objekty a) a a) jsou shodné (maj́ı

”
hák“ zatočen stejně),

a tak obě m̊užeme vyloučit stejně, jako jsme to udělali s b) a e). Správná odpověd’ je
tedy d).
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Úloha tohoto typu je – obávám se – skutečně určena jen pro lidi s dobrou prostorovou
představivost́ı. Nepodařilo se mi naj́ıt žádný

”
trik“, jak úlohu vyřešit, pro ty, kteř́ı si situaci

nedokážou dokonale představit v hlavě. Vzhledem k tomu, že ćılem u srovnávaćıch test̊u
neńı vyřešit všechny úlohy, ale źıskat co nejv́ıce bod̊u, součást́ı úspěšné strategie by mělo
být identifikovat úlohy, které jsou pro nás prakticky neřešitelné (nebo řešitelné jen za cenu
ztráty velkého množstv́ı času), a ty přeskočit.

K řešeńı úlohy lze uvést, že po aplikaci otočeńı podle os x a 	y dostáváme objekt
v možnosti e), po otočeńı ještě podle osy z pak správnou odpověd’, tj. možnost a).

5 Úlohy v rovině

Stač́ı použ́ıt prvńı
”

dobrou radu“, že rub se otáč́ı opačně než ĺıc. Protože na ĺıci nám
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Matematická gramotnost“ je
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černé kolečko poskočilo o dva ćıpy po směru hodinových ručiček, na rubu nám b́ılé kolečko
muselo poskočit o dva ćıpy proti směru hodinových ručiček, a tak je správně možnost c).

Když se zaměř́ıme na diagonálńı symetrie, ihned vylouč́ıme možnosti c), d) (nejsou
symetrické podle osy vedoućı z levého dolńıho do pravého horńıho rohu) a e) (neńı
symetrická podle osy vedoućı z levého horńıho do pravého dolńıho rohu).

Obě možnosti a) i b) sice splňuj́ı podmı́nku symetrie, ale možnost a) má vykřičńıky
vpravo zcela zřetelně jinak orientované, než jak jsme podle zadáńı proděravěli paṕır. Správně
je tedy b).
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Prostorová představivost

1.

Z nabízených možností vyberte tu, která správně doplní druhý z objektů v zadání.

a) b) c) d) e)

2.

V zadání je vytištěna jednoduchá papírová vystřihovánka. Z nabízených možností vyberte takový dům,
který by vznikl sestavením této vystřihovánky.

a) b) c) d) e)

3.

V zadání úlohy je zobrazen složený arch papíru, který má ve dvou místech proražen otvor skrze všechny
vrstvy. Určete, která z nabízených možností a) až e) zobrazuje arch po rozložení.

a) b) c) d) e)



4.

Z nabízených možností a) až e) vyberte ten objekt, který odpovídá všem pohledům v zadání úlohy.

a) b) c) d) e)

5.

Z možností a) až e) vyberte ten výřez, do kterého je možné bezezbytku naskládat tři dílky zobrazené v za-
dání.

a) b) c)

d) e)



6.

Na předloze je zobrazena rovina s volně umístěnými objekty. Vyberte z možností a) až e) ten bod, ze kterého
byl pořízen snímek ve výřezu.

a) A b) B c) C d) D e) E

7.

Určete, který z fragmentů a) až e) doplní objekt vlevo do podoby objektu vpravo.

a) b) c) d)

e)



8.

V zadání je zobrazen čtverec papíru, který je několikrát přeložen (papír se překládá vždy nahoru) a pak na
některých místech proděravěn skrz. Určete, která z variant a) až e) odpovídá rozloženému papíru.

a) b) c) d) e)

9.

Určete, který z objektů v možnostech a) až e) odpovídá třem stranovým pohledům v zadání.

a) b) c) d)

e)

10. Určete, který z objektů v možnostech a) až e) se liší od čtyř ostatních.

a) b) c) d)

e)



11.

Určete, ze které z možností a) až e) je možné složit kostku, která vhodně doplní neúplnou krychli v zadání.

a) b) c) d) e)

12.

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště (stěny jsou šedé). Určete, ze které pozice byl pořízen
perspektivní pohled na bludiště zobrazený v zadání vlevo. Vezměte v úvahu, že pohled je pořízen z mírného
nadhledu.

a) pozice 4 b) pozice 5 c) pozice 1 d) pozice 2 e) pozice 3



13.

Na obrázku vidíte osmicípou hvězdu. Hvězda má na jednom cípu černé kolečko. Když hvězdu otočíme
kolem svislé osy, uvidíme zadní stranu hvězdy, kde je na jednom cípu kolečko bílé. Pokud tu stejnou hvězdu
nastavíme do pozice uvedené na obrázku vpravo, kde uvidíme bílé kolečko po otočení hvězdy kolem svislé
osy?

a) b) c) d) e)

14.

Determine which option correctly depicts the top, front, and right side views the object above (as indicated
by the position of the observer). Every cube the object consists of is at least partly visible on the depiction.

a) b)

c) d)

e)



15.

Určete, který dílek je třeba doplnit k pěti dílkům v zadání, aby bylo možné sestavit kompletní čtverec. Při-
tom platí, že tečka musí být umístěna přesně uprostřed čtverce a jednotlivé dílky není možné otáčet ani
převracet.

a) b) c) d) e)

16.

Na obrázku v zadání vidíte výchozí pozici útvaru vystřiženého z papíru, který je na třech místech prodě-
ravělý. Určete výslednou pozici papírového útvaru, pokud jej napřed převárítme podle vertikální osy, pak
podle horizontální osy a na závěr opět podle vertikální osy.

a) b) c) d) e)

17.

Určete, která možnost odpovídá rozložené krychli v zadání (jednostranně tištěné).

a) b) c) d) e)



18. Určete, která z rozložených kostek není po složení stejná jako všechny ostatní.

a) b) c) d) e)

19.

Decide which of the figures below will result from correctly assembling the four segments above. The seg-
ments need to be assembled in a square and they can be rotated (by 90, 180 or 270 degrees) but cannot be
flipped.

a) b) c)

d) e)



20.

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou objektů jsou na obrázku alespoň
zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt
B. Určete, která z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik kostek je na
dané pozici).

a) b) c) d)

e)



 


