
1. Pyramida

Tahemet, Nedjes a Amun, kteří se setkali na hostině, se po několika „děsech“ (objemová jednotka 
pro pivo) piva a několika „debnech“ (0,091 kg) fíků vsadili, kdo z nich nejpřesněji odhadne, jak je 
vysoká Cheopsova pyramida.
Tahamet odhadoval, že pyramida měří 282 velké lokty. Nedjes odhadl 1404 sandálů a Amun 
dokonce mínil, že tato pyramida měří 654 malých pídí. Čí odhad byl nejpřesnější, když víš, že 
pyramida tenkrát měřila 147 m.

PRSTOVÝ SYSTÉM

Staroegyptská délková jednotka cm

Prst 1,87 cm

Malá píď (12 prstů) 

Velká píď (14 prstů) 

Posvátný loket (16 prstů) 

Loket - remen (20 prstů) 

Malý loket (24 prstů) 

Velký (královský) loket (28 prstů) 

Sandál (1/5 královského lokte) 

2. Algebrogram

Vyřeš následující algebrogram. Každý symbol nahraď jednou číslicí, aby součet platil. 

  

 

 



3. Hádanka z přírodopisu

V učebně přírodopisu máme čtyři vycpaniny. Každá je vycpaninou jiného zvířete. Každá má tedy 
jinou barvu. Jednou paní učitelka seřadila vycpaniny podle velikosti za sebou od největší po 
nejmenší. Dětem pak prozradila, že

– jezevec lesní je větší než šedá vycpanina
– hnědá vycpanina stála až za koalou medvídkovitou
– liška obecná je větší než žlutošedá vycpanina s bíločernou hlavou
– rezavá vycpanina stála před lasicí hranostajem
– koala medvídkovitý je menší než žlutošedá vycpanina s bíločernou hlavou

Na kolikátém místě v řadě stála šedá vycpanina a o jaké zvíře se jednalo? 

4. Voda

Kde jinde než v moři je voda?
Dopočítej objem vody podle výskytu i celkem.

Voda podle výskytu Objem (km3) Objem (km3)

Povrchová - sladká   139 350 + 102 900

Půdní 50⋅1300

Podzemní   48 000 000 : 6

V atmosféře   7 640 + 5 360

V ledovcích 4000⋅8000

Mořská (4830−3470)⋅1000000

Celkem XXXXXXXXXXXXX

5. MASKOTI

Maskoty zimních olympijských her 2014 byli sněžný levhart, zajíc a lední medvěd. Ve skutečnosti
může zajíc uběhnout 1 km za 60 sekund, medvěd by mohl za půl hodiny uběhnout 20 000 m a
levhart může teoreticky uběhnout 696 km za 12 hodin. Kolik km za 1 hodinu uběhne každé ze
zvířat? 


