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'!"2 zÁzt'lglvlY vĚcí
A) Zapište do tabu1ky údaje za Elišku.
od Elišky máte graf. Dáte ještě víte, že
ttiška má 2 stolníhry.

B) Doplňte Janiny údaje.
Máte tento seznam jejích věcí:

- 3 knížky
-7 stavebnic, z toho:

- 2 jsou dřevěné
- ostatní jsou lego

A taky víte, že:

Knížky Dřevěné Počítačové
stavebnice hry

6

5

4

3

2

1
I

0

kusů

_ Jana má dohromady o 6 věcí (knih, her; stavebnic) více než Eliška.
_ Honza, Etiška a Jana mají dohromady 5 počítačových her.

c) oDPovEZTE:
1. Kolik majívšichni dohromady knížek?

z. Čeho má Etiška nejvíc (stavebnic, knížek, nebo her)?

3. Kdo má méně lega - Honza, nebo obě hotky dohromady?

Napad[o vás,zda se kromě věcí přátelůrn neztratily i uspořené peníze.
V rámci detektivního tréninku se tedy podívejte i rra graf úspor.

D} V grafu vidíte, kolik měli kamarádi naspořeno na začátku ledna, února
a dalších měsíců. oDpoVĚzTEl

Kč

400

300

200

100

0

4. Kdo mě[ největší úspory na začátku ledna?

5. Kotik měty děti dohromady naspořeno
na začátku února?

6. o kotik jsou Janiny úspory 1. dubna
vyšší než 1. března?

ř**

W Honza
-: Etiška
.:''1..,: , Jana

7. o kotik jsou l-|onzovy úspory 1. dubna vyššínež 1. ledna?

8. Vymyslete vlastní dotaz pro spolužáky a spolužačky:

Z|<ontro|ovalijste, že žádná věc ani peníze nechybí. Kronrě Puffyho nic nezmizelo.
Volala ate nějaká pani že viděla psa V parku, a ta|< se tam vydáte.
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1.3 JĚXnŘffi

Nedateko od domu kamarádů je park s jezerem. Jsou v něm ostrovy spojené mosty.
Puffy to tam zná.Paní vo[a[a, že viděla nějakého pejska utíkat od vchodu až k východu parku.

Zamyslete se, kudy mohI pejsek běžet. Tam pak můŽete důktadně hledat stopy.

Puffy neumí plavat, a proto může jít jen po mostech.
Puffy se nerad nudí a proto nikdy nejde po stejném mostě dvakrát.

A} ssFsVEZTť:
1. Je pravda, že Puffy museljít přes ostrov 1?

2. Je pravda, že Puffy museljít přes ostrov 7?

3. Je pravda, že Puffy mohtjít přes ostrov 7?

4. Je pravda, že Puffy nemohIjít přes ostrov 9?

P\

5. Pokud by[ na ostrově 5, musel být i na ostrově 6.

6. Pokud nebyl na ostrově 6' musel být na ostrově 3.

7. PufÍy moh1jít přes některý ostrov dvakrát.

8. še1 přes ostrov 2.

9. Nemohljít přes ostrov 2.

c) sťTg|{T|VrqírRÉrutux:

pravda nepravda
pravda nepravda
pravda nepravda
pravda nepravda

^--.,J^Pr clvud"

pravda
n r.r Vr"l:

^*-,,l-Pi clvud

Pr d.v\Jd.

nepravda
nepravda
nepravda
nepravda
nepravda

nevtme

nevtme

nevíme

nevtme

nevtme

Umíte najít cestu, která povede přes co nejvíce ostrovů?
opět jdete od vchodu k východu. Po žádném mostě nejdete dvakrát.

Podívalijste se do parku, a|e Fuffy tam nebyl' Ach -ic!
Nevadí, pátrání pokračuje dál!
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