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Dorazili jste k přátelům a řešíte, proč a jak se Puffy ztratil.
Nebyla to krádež? Nezmizely kromě Puffyho i nějaké věci?

Naštěstí mají přátelé zapsáno, které věci vlastní, takže můžete 
zkontrolovat, zda něco nechybí. Každý to ale zapsal jinak. Pomůže 
vám proto, když si všechny informace shrnete do jedné tabulky.

1.2 ZÁZNAMY VĚCÍ
A) Zapište do tabulky údaje za Elišku. 
Od Elišky máte graf. Dále ještě víte, že 
Eliška má 2 stolní hry.

B)  Doplňte Janiny údaje. 
Máte tento seznam jejích věcí:
– 3 knížky
– 7 stavebnic, z toho:

– 2 jsou dřevěné
– ostatní jsou lego

C) ODPOVĚZTE:
1. Kolik mají všichni dohromady knížek? 

2. Čeho má Eliška nejvíc (stavebnic, knížek, nebo her)?

3. Kdo má méně lega – Honza, nebo obě holky dohromady?

Zkontrolovali jste, že žádná věc ani peníze nechybí. Kromě Puffyho nic nezmizelo. 
Volala ale nějaká paní, že viděla psa v parku, a tak se tam vydáte.

Napadlo vás, zda se kromě věcí přátelům neztratily i uspořené peníze. 
V rámci detektivního tréninku se tedy podívejte i na graf úspor.

Eliščiny věci

Lego Knížky Dřevěné 
stavebnice 

Počítačové 
hry

6
5
4
3
2
1
0

kusů

Stavebnice
Knížky

Hry
Lego Dřevěné Stolní Na počítači

Honza 3 1 0 3 3
Eliška
Jana

1. leden 1. únor 1. březen 1. duben

Kč
400
300
200
100

0

Honza
Eliška
Jana

A taky víte, že:
– Jana má dohromady o 6 věcí (knih, her, stavebnic) více než Eliška.
– Honza, Eliška a Jana mají dohromady 5 počítačových her.

B) V rámci detektivního tréninku si teď představte jiná města a jiné autobusové linky. 
Jak se dostanete z města XXC do města XXH?

Mezi městy jezdí tyto autobusové linky:

XXD → XXA
XXC → XXD
XXA → XXF
XXM → XXH

XXF → XXG
XXF → XXH
XXF → XXJ 
XXC → XXA

Pojedete trasou: 

D) V grafu vidíte, kolik měli kamarádi naspořeno na začátku ledna, února
a dalších měsíců. ODPOVĚZTE: 

4. Kdo měl největší úspory na začátku ledna?

5. Kolik měly děti dohromady naspořeno 
na začátku února?

6. O kolik jsou Janiny úspory 1. dubna 
vyšší než 1. března?

7. O kolik jsou Honzovy úspory 1. dubna vyšší než 1. ledna?

8. Vymyslete vlastní dotaz pro spolužáky a spolužačky: 
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Pátráte po Puffym.

Podívali jste se na mapu a určili, do kterých míst (čtvrtí a okolních vesnic) 
se Puffy mohl za tu dobu dostat. Kam se dalo, tam jste pak zavolali. Na některá 
místa však neznáte telefon ani e-mail, a tak se tam vydáte. Rodiče vašich přátel 
vás tam zavezou autem. Kudy ale jet? Pomozte najít nejkratší cestu!

Podívali jste se do parku, ale Puffy tam nebyl. Ach jo! 
Nevadí, pátrání pokračuje dál!

1.3 JEZERO
Nedaleko od domu kamarádů je park s jezerem. Jsou v něm ostrovy spojené mosty. 
Puffy to tam zná. Paní volala, že viděla nějakého pejska utíkat od vchodu až k východu parku.
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VÝCHOD 

Zamyslete se, kudy mohl pejsek běžet. Tam pak můžete důkladně 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) ODPOVĚZTE:
1. Je pravda, že Puffy musel jít přes ostrov 1? pravda nepravda
2. Je pravda, že Puffy musel jít přes ostrov 7? pravda nepravda
3. Je pravda, že Puffy mohl jít přes ostrov 7? pravda nepravda
4. Je pravda, že Puffy nemohl jít přes ostrov 9? pravda nepravda

2.1 NEJKRATŠÍ CESTA
Na obrázku dole je mapa s městy a cestami.
U každé cesty je napsáno číslo, které označuje délku cesty 
v kilometrech.

Některé cesty jsou jednosměrky – mají šipku.
Dá se po nich tedy jet jen ve směru šipky.
Například se dá jet přímo z A do D. Ale nedá se jet přímo z D do A.

A) Chcete jet z D do A a M. Pak se chcete vrátit zpátky do D. 
Najděte nejkratší cestu. 

Kudy pojedete:

Cesta má délku:
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5. Pokud byl na ostrově 5, musel být i na ostrově 6. pravda nepravda nevíme
6. Pokud nebyl na ostrově 6, musel být na ostrově 3. pravda nepravda nevíme
7. Puffy mohl jít přes některý ostrov dvakrát. pravda nepravda nevíme
8. Šel přes ostrov 2. pravda nepravda nevíme
9. Nemohl jít přes ostrov 2. pravda nepravda nevíme

C) DETEKTIVNÍ TRÉNINK: 
Umíte najít cestu, která povede přes co nejvíce ostrovů? 
Opět jdete od vchodu k východu. Po žádném mostě nejdete dvakrát.

B) 
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