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KATEGÓRIA P3 

1. Pani učiteľka požiadala svojich tretiakov, aby jej pomohli vyriešiť problém so stoličkami na 
predstavenie pre rodičov. Predstavenia sa majú zúčastniť rodičia žiakov dvoch tried. V III. A je 25 
žiakov a v III. B je 24 žiakov. Každý žiak pozval oboch svojich rodičov. Najmenej koľko stoličiek musia 
pripraviť, aby si každý z rodičov mohol sadnúť? 

2. Napíšte výsledok príkladu:  18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 

3. Medzi číslami 57 a 68 je niekoľko čísel. Napíšte, koľko ich je. 

4. Vypočítajte:  ( 55 – 10) – ( 45 – 20) – (35 – 30) = 

5. Mamička chcela zasadiť  papriky. Mala 50 semienok, z ktorých jej vyrástlo len 38 rastliniek.  Napíšte, 
koľko semienok jej nevyklíčilo. 

6. Napíšte výsledok príkladu:           2 . 5 + 3 . 5 + 4 . 5 = 

7. Chlapci  Jurko a Adam mali spolu 30 autíčok. Adam mal dvakrát viac autíčok ako Jurko. Napíšte, koľko 
autíčok mal Jurko. 

8. Napíšte výsledok príkladu:   88 – (68 – 8) + (20 – 8) = 

9. Paľkovi mladší brat zamaľoval číslo v príklade:    88  –  ♥ = 68 – 12 .       
Napíšte číslo, ktoré bolo zamaľované. 

10. Vypočítajte: 150 + 145 – 149  + 146 – 148 + 147 – 147 – 146 – 145 + 149 + 148 = 

11. Rozdiel dvoch čísel je 100. Menšiteľ je 55. Napíšte menšenca. 

12. V pondelok Janka vypočítala 13 príkladov. V utorok vyrátala dvakrát viac príkladov ako v pondelok. 
V stredu vyrátala dvakrát viac ako v pondelok. Koľko príkladov vyrátala Janka spolu za  tieto tri dni ? 

13. Traja tretiaci behali na ihrisku  vytrvalostnú štafetu. Prvý bežal 14 minút, druhý 16 minút. Koľko minút 
musel bežať tretí, ak spolu mali behať trištvrte hodinu? 

14. Koľko eur mala mamička v peňaženke, ak mala dve dvojeurovky, päť jednoeuroviek a jednu 
desaťeurovku?  

15. Na svahu sa lyžovalo 68 lyžiarov, 34  ľudí jazdilo na  snowboarde, okrem toho  sme na svahu 
napočítali 10 sánok. Na každých sánkach sedeli traja sánkari. Koľko ľudí sa venovalo zimným 
športom? 
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KATEGÓRIA P4 

1. Miro a Fero hrali  šachový maratón, ktorý trval 3 hodiny. Koľko hodín hral Fero? 

2. Čísla 1, 2, 4, 7, 11, 16, ___  sú usporiadané podľa určitého pravidla. Napíšte číslo, ktoré bude 
nasledovať za číslom 16. 

3. Slimák vyliezal z jamy hlbokej 10 metrov. Cez deň sa mu podarilo vyliezť 4 metre a v noci sa zošmykol 
o 3 metre. Za koľko dní vyliezol z jamy? 

4. Janka mala dve sestry, Vierku a Miladku. Spolu mali tento rok 29 rokov. Koľko rokov budú mať všetky 
spolu o 3 roky? 

5. V jednom vrecku mám 5 eur a v druhom mám päťeurovku a dve dvojeurovky. Koľko eur musím 
preložiť z druhého vrecka do prvého, aby som mal v oboch vreckách rovnako eur? 

6. Napíšte výsledok príkladu:                 8 . 9  – 7 . 8  –  2 . 7 =  

7. Čísla 54, 37, 89 a 102 zaokrúhlite na desiatky a zaokrúhlené čísla sčítajte. Napíšte číslicu, ktorou sa 
končí súčet. 

8. V potoku bola zapichnutá tyč dlhá 240 cm. Pod hladinou  bola časť tyče a nad hladinou trčala časť 
dvakrát dlhšia ako pod vodou. Napíšte, koľko decimetrov  tyče trčalo nad hladinou. 

9. Napíšte výsledok príkladu:   
185 – 83  + 184 – 79 + 183 – 80 + 182 – 81 + 181 + 180 – 82 + 179 – 85 – 84 = 

10. Knižka o Ferdovi Mravcovi mala 156 strán. Napíšte, koľkokrát sa pri číslovaní použila číslica 5. 

11. Vypočítajte:  5 . 7 – 5 . 6 + (5 . 6 – 5 . 4 + 4 . 5) = 

12. Napíšte, koľko párnych  čísel je väčších ako súčin čísel  7 a 7  a zároveň menších ako súčin čísel  20 a 4. 

13. K číslu 45 pripočítame číslo 10. Dostaneme výsledok 55. K výsledku opäť pripočítame 10. Napíšte, 
koľkokrát musíme pripočítať číslo 10 k číslu 45,  aby sme dostali prvýkrát trojciferné číslo. 

14. Napíšte výsledok príkladu:   143 + 144 + 147 + 145 + 146 – 46  – 43 – 44 – 45 – 47  =  

15. Traja chlapci na veľkonočnú oblievačku dostali 48 vajíčok, 10 balíčkov cukríkov a 14 jabĺčok. Koľko 
celých vajíčok vyšibal každý z nich, ak mali všetci rovnaký počet vajíčok ? 
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KATEGÓRIA P5 

1. Napíšte písmeno, ktoré označuje správne zaokrúhlené číslo 3 156 789 na stovky: 
A:  3 156 700 B:  3 157 800  C: 3 156 600  D: 3 156 889  E: 3 156 800  

2.  Myšiak Tlstúšik zje za hodinu 45 koláčikov. Koľko koláčikov by zjedol za 40 minút, ak pokračuje tým istým 
tempom? 

3. Detská folklórna skupina si uplietla korbáč dlhý 1 m 7 dm 6 cm. Rúčka mala dĺžku 26 cm. Napíšte, koľko 
centimetrov mala len pletená časť korbáča.  

4. V tabuľke sú rôzne čísla. Napíšte to číslo z tabuľky, ktoré je nepárne a zároveň má najmenší ciferný súčet. 
 

 

 

5. Matúš spočítal všetky jednociferné  prirodzené čísla. Napíšte súčet, ktorý dostal. 

6. Kúzelník Čáryfuk mal dvoch  kúzelných zajacov Fuka a Fika. Strašne radi  si obaja pred predstavením pospali.  
Fuk spal 2 hodiny 24 minút a Fik si pospal o 35 minút dlhšie. Napíšte, koľko minút si pospali obaja dohromady. 

7. Auto a dve lopty stáli 28 €. Dve autá a jedna lopta stála 44 €. Napíšte, o koľko eur je drahšie auto ako lopta. 

8. Ulice sa číslujú vždy tak, že na jednej strane sú párne čísla a na druhej strane sú nepárne čísla.  Miško, od 
začiatku ulice, išiel po tej strane ulice, kde sú nepárne čísla. Pred školou, ktorá má nepárne číslo, si všimol, že 
napočítal na svojej strane ulice, práve pätnástu  trojku. Aké číslo má škola? Na začiatku ulice  sa začalo 
číslovanie číslom jeden. 

9. Napíšte výsledok príkladu: 1 234  - 567 + 1789 – 234 + 2 567 – 789 + 6 =  

10. Napíšte číslo, ktoré dostanete, ak od trojnásobku súčtu čísel 12 a 6 odpočítate päťnásobok ich rozdielu. 

11.  Tortová sviečka horí 7 minút.  Na narodeninovej torte horí 12 sviečok. Napíšte, koľko minút budú horieť 
sviečky na torte, ak ich zapálili naraz . 

12. Napíšte výsledok príkladu:  (3 132 – 345) . ( 3 456 – 465) . ( 34 456 + 132 432) . (32 . 4 – 2 . 4 . 8 . 2)= 

13. Susedia Malina a Jahoda sa hádali, kto má dlhšie pletivo na záhradke. Jahoda tvrdil, že jeho štvorcová záhrada 
má každú stranu dlhú 240 dm a bránička má  5 dm. Malina tvrdil, že jeho trojuholníková záhradka má všetky 
strany rovnako dlhé,  a to 30 metrov, ale má dve bráničky 6 dm dlhé. Ktorý zo záhradkárov mal pravdu a mal 
dlhší plot? 

14. Vypočítajte:  ( )[ ] =⋅+−+−−⋅ 44519619719819950025  

15. Pätnásť lastovičiek sedí vedľa seba na drôte. Vzdialenosti medzi dvoma susednými lastovičkami sú rovnaké. 
Vzdialenosť medzi prvou a poslednou lastovičkou je 4 metre 20 centimetrov. Napíšte, koľko  centimetrov 
meria  vzdialenosť medzi piatou a šiestou lastovičkou.  

12 589 13 784 123 016 1 007 129 9 099 
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KATEGÓRIA P6 

1. Napíšte číslo, ktoré sa nachádza presne v strede medzi číslami  5,76 a 14,56. 

2. Súčin veku dedka a vnuka je 483. Napíšte súčet ich rokov. 

3. Vypočítajte:  22 007 + 1 589 – 1 697 – 1 589 + 1 697 + 1 999 – 1 995 = 

4. Napíšte najväčšie dvojciferné číslo, ktoré má súčet číslic  15. 

5. Dva slimáky „lezú“ oproti sebe a sú od seba vzdialení 66 cm. Slimák Maťo prelezie 6 centimetrov 
za minútu. Slimák Juro prelezie 5 centimetrov za minútu.  Napíšte, o koľko minút sa stretnú. 

6. Vypočítajte:  28 – (27 –26 + 25 – 24 ) – (28 – 27 + 26 – 25 ) + 25 – 23 = 

7. Za 5 dolárov dostaneme 250 českých korún. Za 5 eur dostaneme 150 českých korún. Koľko eur 
dostaneme za 6 dolárov? 

8. Súčet rokov Janka, Mirka a Júlie bol 40. Napíšte, aký bol súčet ich rokov pred 3 rokmi. 

9. Napíšte, koľko trojuholníkov je na obrázku:  
 

 

 

10. Lietadlo preletí za 11 minút 231 000 metrov. Koľko kilometrov preletí za 0,5 hodiny? 

11. V čísle 56 130 029 vyškrtnite 2 číslice tak, aby zostalo čo najmenšie párne číslo. Napíšte číslo, 
ktoré vám zostane po vyškrtnutí. 

12. Napíšte súčin všetkých čísel od 0  do 150. 

13. V garáži bolo zaparkovaných 22 áut a motoriek. Počet všetkých ich kolies je 80. Napíšte, koľko 
motoriek bolo v garáži.  

14. Napíšte písmeno, pod ktorým sa skrýva najväčší výsledok: 
A:  46 . 44  B:  45 . 43  C:  44 . 42  D:  43 . 41 
                                                                                                           

15. Vypočítajte: ( )[ ]{ } ( )[ ] =−−−−−−−−− 2222222222  
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KATEGÓRIA P7 

1. Jedna strana trojuholníka má dĺžku 7 cm a druhá 16 cm. Strany trojuholníka sú celé čísla. Napíšte, akú 
najväčšiu  veľkosť môže mať tretia strana trojuholníka.  

2. Vonkajší uhol k uhlu pri vrchole A má veľkosť 112°32´. Uhol pri vrchole B má veľkosť 43°54´. Napíšte, 
koľko stupňov má súčet uhlov v trojuholníku. 

3. Na rybníku  rastú lekná. Každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina by sa zakryla za 8 dní. 
Napíšte, za koľko dní by sa pokryla štvrtina rybníka. 

4. Napíšte číslicu, ktorou sa končí výsledok súčinu čísel:  543 129 . 65 . 432 . 897 = 

5. Drevenú kocku s hranou 6 cm natrieme modrou farbou. Keď farba uschne, rozrežeme ju na kocky 
s hranou 1 cm. Napíšte, koľko z malých kociek bude mať tri modré steny. 

6. Vypočítajte: 5,43 : 0,01 . 0,01 : 0,03 = 

7. Celé čísla od 0 do 10 000 sú preložené písmenami: 0a1b2c3d4e5f6g7a8b9c10d11e12f13g14a15b...  . 
Napíšte písmeno, ktoré oddeľuje čísla 501 a 502. 

8. Napíšte výsledok príkladu:   2 011 – 1 . {2011 –  [212 – (204 – 204) – (206 – 206)] – 208} = 

9. Napíšte ako zlomok v základnom tvare: tretina zo štvrtiny zmenšená o polovicu pätiny. 
10. V čísle 11 037 023 vymeňte poradie troch číslic tak, aby vzniklo najmenšie možné číslo. Napíšte číslo, 

ktoré vám  takto vzniklo. Číslo sa nezačína nulou. 
11. Matej cez prázdniny pomáhal dedovi vykopávať pne po stromoch v záhrade. Keby každý deň vykopal 

24 pňov namiesto 21, bol by s prácou hotový o deň skôr. Koľko pňov mal vykopať? 
12. Nepárne päťciferné číslo má ciferný súčet päť a obsahuje dve nuly. Ak posunieme každú číslicu v čísle 

o jedno miesto doľava a prvú číslicu posunieme na koniec, dostaneme číslo, ktoré je o 20 988 menšie. 
Napíšte pôvodné číslo. 

13. Zo zlomkov 
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napíšte ten, ktorý je najväčší. 

14. Akou číslicou treba nahradiť   ♥  v čísle:   12 34♥ tak, aby číslo bolo deliteľné 12. Napíšte číslicu, 
ktorou ste nahradili ♥. 

15. Ak zväčšíme  neznáme číslo o 10 %, dostaneme číslo 1320. Napíšte pôvodné číslo. 
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KATEGÓRIA P8 

1. Napíšte, koľko stupňov tvorí súčet vnútorných uhlov rovnostranného trojuholníka. 

2. Napíšte výsledok príkladu: =
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1  ako zlomok v základnom tvare. 

3. Obdĺžnikový list papiera, s dlhšou stranou dlhou 30 cm, zložíme na polovicu, potom ešte raz na 
polovicu. Potom ešte na polovicu. Malý obdĺžnik zloženého listu papiera má obsah 6 000 mm2. 
Napíšte, koľko centimetrov má druhá strana obdĺžnika. 

4. Napíšte, na koľko najviac častí môžu rozdeliť rovinu  4 rôznobežné priamky. 

5. Napíšte, akú veľkosť v stupňoch má vnútorný uhol v pravidelnom dvadsaťuhloníku. 

6. Napíšte číslo, ktoré po delení 312 má podiel 676 a zvyšok 270. 

7. V štvoruholníku KLMN platí, že uhol pri vrchole K je 24°32´. Uhol pri vrchole L je dvakrát väčší ako pri 
vrchole K. Súčet uhlov pri vrcholoch M a N je 286° 24´. Napíšte, koľko stupňov je súčet uhlov v tomto 
štvoruholníku. 

8. Aké číslo musíme dosadiť do rovnice namiesto x, aby platilo: 
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9. V kvádri zväčšíme jednu  hranu štyrikrát, druhú zmenšíme dvakrát a tretia zostane nezmenená. 
Napíšte, v akom pomere je  objem nového kvádra  k pôvodnému. 

10. Napíšte súčin najmenšieho a najväčšieho spoločného deliteľa čísel 60 a 72. 

11. Štyri čerpadlá  s rovnakým výkonom naplnia nádrž za 40 hodín. Napíšte, koľko čerpadiel by sme 
museli použiť, ak chceme ušetriť 20% času. 

12. Vypočítajte: 1,203 + 2,209 + 3,213 +4,215 + 5,219 - 4,205 - 2,207 - 1,213 - 5,217= 

13. Ak viete, že A = 312 ⋅    a  B =   
3

12
vypočítajte:   A : B = 

14. Napíšte, koľko štvorciferných prirodzených čísel deliteľných piatimi sa dá vytvoriť z číslic 0,1,2,3,4,5. 
Číslice sa nesmú opakovať. 

15. Napíšte číslo, pre ktoré má výraz 
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x
    hodnotu 1. 

  


