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KATEGÓRIA P3 

1. Tretiaci sa chystali do bábkového divadla. V divadle sú len štyri rady sedadiel.  V prvom rade je 17 
sedadiel, v druhom 15, treťom 16 a v poslednom je  20 sedadiel. Koľko detí mohlo ísť do divadla, ak 
tri stoličky obsadili pani učiteľky ? 

2. Napíšte výsledok príkladu:  
                         14 + 16 + 14 +16 + 14+ 16 = 

3. Janko tvrdil, že medzi číslami 33 a 44 je 11 čísel, Kubko tvrdil, že ich je 10. Napíšte meno chlapca, 
ktorý mal pravdu. 

4. Vypočítajte:   (26 – 3) – 3 = 

5. Po kalamite v lese vysádzali stromčeky. Prvá skupina ich vysadila  36 a druhá skupina 40. Po týždni im 
ale 10 stromčekov vyschlo. Napíšte, koľko stromčekov rastie ďalej. 

6. Napíšte výsledok príkladu:   56 – (30 + 6) + 20 = 

7. Napíšte, aké číslo sa skrýva za ▓  v príklade:      54 - ▓ = 59 – 39  

8. Lietadlo letelo z Bratislavy do Londýna. Medzipristátie malo v Prahe. Z Bratislavy letelo 50 
cestujúcich. V Prahe vystúpilo 18 a nastúpilo 63 cestujúcich. Koľko cestujúcich doletelo do Londýna? 

9. Vypočítajte:   100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 = 

10.  Súčet dvoch čísel je 256, jeden zo sčítancov je 153. Napíšte, aký je druhý sčítanec. 

11. Každé zo siedmich detí, ktoré boli na oslave, dostalo po päť balónikov. Počas oslavy každému praskol 
jeden balónik. Koľko balónikov ostalo  spolu všetkým deťom? 

12. Napíšte, aké číslo sa skrýva za ♪  v rade čísel:   1, 3, 5, 7, ♪, 11. 

13. Na našu záhradu  dnes napršalo 156 litrov vody. Sused má rovnakú záhradu ako my. Koľko litrov vody 
napršalo na susedovu záhradku o týždeň,  ak pršalo dvakrát viac? 

14. Napíšte, aké číslo sa nachádza v „ sčítalkovej“ pyramíde namiesto otáznika. 
(Súčet dvoch susedných čísel je číslo nad nimi.) 

  ?   
   30   

33  15 

15. V stredu sa deti dohodli, že sa stretnú o 15 dní. Napíšte, ktorý deň v týždni  sa stretnú. 
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KATEGÓRIA P4 

1. Jeden vlakový vagón má 15 kupé. V jednom kupé je šesť miest na sedenie.  Napíšte, koľko detí išlo na 
výlet vlakom, ak obsadili osem kupé a v deviatom sedelo len päť žiakov. 

2. Čísla 20, 12, 28 a 30 zmenšite o šesť a zmenšené čísla sčítajte. Napíšte tento súčet. 

3. Hanka nazbierala tento rok 8 litrov malín. Vierka nazbierala štyrikrát viac ako Hanka. Napíšte, koľko 
litrov malín nazbierala Vierka. 

4. Napíšte výsledok príkladu:  168 + 169 – 68 – 69 +170 +171 – 71 – 70  = 

5. Mamička rozdelila 39 orechov medzi svoje tri deti. Napíšte, koľko orechov dostalo každé dieťa, ak 
každé dostalo rovnako. 

6. Vypočítajte:    517 + 628 – 941 = 

7. Napíšte písmeno, v ktorom je rozdiel dvoch čísel najmenší: 
A:    854   a   697  B:    749   a   417  C:    8 114  a 7 851 

8. Napíšte, aké číslo sa nachádza v „ násobilkovej“ pyramíde namiesto otáznika. 
(Súčin dvoch susedných čísel je číslo nad nimi.) 

  ?   
 15    

3  2 

9. Otecko zarobí mesačne 640 €, mamička 560 €, nájomné za byt majú 118 €. Koľko € im zostane na 
ostatné výdavky? 

10. Napíšte, aké číslo sa skrýva za ♪  v rade čísel:   1, 4, 7, 10, ♪, 16. 

11. Ondrej dostal adventný kalendár, kde je 24 čokoládok. Prvú čokoládku zjedol  
1. 12., čo bola streda. Napíšte deň v týždni, keď zje poslednú čokoládku? 

12. Milena chcela stavať hrad s opevnením. Kociek mala  1500. Na vežu potrebovala 150 kociek, na 
hradby 270. Koľko kociek jej zostalo  na samotný hrad? 

13. Príklady označené písmenami vypočítaj. Napíš písmeno, ktoré označuje najväčší výsledok:  
A:     88 : 8  B:    30 + 30 + 30 + 30   C:    36 : 9 + 9 . 8  

14. Janka sa rada pekne oblieka. Má doma 3 svetríky, modrý, biely a červený. K nim nosí 2 sukne, zelenú 
a modrú. Koľko dní bude inak oblečená, ak nechce mať sveter a sukňu rovnakej farby? 

15. Napíšte, akým číslom treba nahradiť  v▓  príklade:  
                    72 : 8 –   = 67 ▓ – 59  



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
Súťažné úlohy školského kola 

32. ročník, školský rok 2010/2011 

                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:  Mgr. Darina Juríková, PaedDr. Kvetoslava Wagnerová, Mgr. Jaroslava Kőszegiová,  
 Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová, Ing. Tomáš Lučenič 
Jazyková korektúra:  Mgr. Marcela Hrapková  
Rozsah: 1 strana 
Vydal:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2010 

 

KATEGÓRIA P5 

1. Aký výsledok dostane Alenka, ak sčíta všetky nepárne jednociferné prirodzené čísla? 

2. V tabuľke sú rôzne čísla. Napíšte to číslo z tabuľky, ktoré má na mieste stoviek najväčšiu číslicu 
 

 

3. Janka veľmi rada číta knihy. Každý deň prečíta 16 strán. Koľko strán má kniha, ak ju prečítala za  9 
dní? 

4. Aké číslo sa skrýva za otáznikom  v „násobilkovej“ pyramíde?  
(Súčin dvoch susedných čísel je číslo nad nimi.) 

  360   
     

20 ? 2 

5. Strana štvorca je štvrtinou jeho obvodu. Napíšte, koľko milimetrov má strana štvorca, ktorý má 
obvod  76 centimetrov.  

6. Napíšte výsledok príkladu:   707 + 706 – 705 – 704 + 705 + 704 – 706 = 

7. Požiarnicky rebrík má 15 priečok. Každá priečka má hrúbku 5 cm.  Medzi priečkami je medzera 25 
centimetrov. Dole je od konca rebríka po prvú priečku 30 centimetrov. Hore od poslednej priečky po 
koniec rebríka je tiež  30 centimetrov. Napíšte, koľko centimetrov meria rebrík. 

8. Vypočítajte:  ( )[ ] =⋅−+−−⋅ 2969798991005  

9. Vo firemnej garáži bolo 7 modrých a 5 červených áut. Koľko najmenej áut musí vyjsť z garáže, aby 
vyšlo určite aspoň jedno modré auto? 

10. Vypočítajte: ( )[ ] ( )3327:24237 ⋅−⋅+⋅− = 

11. Akým číslom treba nahradiť ▓ v rovnici:     56 . ▓ + 109 = 6 661 ? 

12. Myslím si číslo, ak ho vynásobím samé sebou, dostanem číslo 81. Napíšte číslo, ktoré si myslím. 

13. Z piatich kartičiek, na ktorých máte čísla 0, 2, 7, 8 , 9. Zo všetkých zložte najmenšie päťciferné 
nepárne číslo. Napíšte ho. 

14. Ak má Oktávia v nádrži 12 litrov nafty, tak prejde 200 kilometrov. Koľko kilometrov prejde, ak má 
v nádrži 18 litrov nafty? 

15.  Napíšte výsledok príkladu:  ( )[ ] ( ) ( )135363327:24237 −−⋅⋅−⋅+⋅−  = 

12 589 13 789 123 456 1 236 899 999 
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KATEGÓRIA P6 

1. Vypočítajte:  2007 + 589 – 697 – 589 +697 + 999 – 996 = 

2. Michal sa chcel ísť lyžovať. Mal v skrini tri zimné svetre a dvoje rôzne oteplovačky. Koľko dní 
mohol lyžovať, ak chcel byť každý deň inak oblečený? 

3. Vypočítajte:  5 + (7 – 6 + 5 – 4 ) – (18 – 17 + 16 – 15 ) + 25 – 23 = 

4. Napíšte číslo, ktoré sa nachádza presne v strede medzi číslami 74 a 96. 

5. Dvaja kamaráti zistili, že súčet rokov ich ockov je najväčšie dvojciferné číslo. Napíšte, aký bude 
súčet  rokov  ich ockov o 5 rokov. 

6. Napíšte súčin celých čísel, ktoré môžete dosadiť  za y do nerovnosti:  0 ≤  y < 16. 

7. Napíšte,  koľko trojuholníkov je na obrázku: 
 
 
 

8. Žiaci VI.A a VI.B triedy išli na výchovný koncert. V sále, kde sa koncert konal,  bolo dvadsať radov 
po pätnásť stoličiek. S každou triedou išli dve pani učiteľky. Koľko takých tried mohlo ísť na 
koncert, ak v triede je po 28 žiakov? 

9. V škole sa rozhodli oplotiť školský dvor, ktorý má tvar obdĺžnika so stranami 25 a 30 metrov. 
Koľko eur museli mať, ak meter pletiva stojí 5 €? 

10.  Doplňte chýbajúce číslo v „koláči“. 

                                                                                                           

11. Napíšte najväčšie číslo, ktoré delí číslo 2010 bezo zvyšku. 

12.  Aký znak bude nasledovať v rade písmen:  a a k k d d e e  s.       
13. Napíšte súčet najväčšieho trojciferného a najmenšieho trojciferného čísla. 
14. Vypočítajte: ( )[ ]{ }=−−−− 77777  

15. Súčet štyroch za sebou idúcich čísel je 66. Napíšte najmenšie z nich. 
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KATEGÓRIA P7 

1. V škole sa rozhodli oplotiť školský dvor, ktorý má tvar obdĺžnika so stranami 25 a 30 metrov. Koľko 
stĺpikov museli použiť, ak vzdialenosť medzi stĺpikmi je 5 metrov? 

2. Vypočítajte: 1 + 2 + 3 + ... + 19 + 20 = 
3. Z čísla 72 346 879 vyškrtnite toľko číslic, aby ste dostali čo najväčšie  päťciferné číslo. Napíšte súčin 

vyškrtnutých číslic. 
4. Ktorým číslom treba nahradiť � v rovnici:  6 . � – 10 = 5 . � 
5. Vypočítajte:      16 . 5 : 5 . 10 : 8 . 4 : 4 = 
6. Napíšte súčet najmenšieho a najväčšieho deliteľa čísla 2010. 
7. Na  strome sedeli drozdy. Polovica z nich odletela. Zo zvyšných drozdov odletela ešte polovica, potom 

na strome zostalo 25 drozdov. Koľko drozdov sedelo pôvodne na strome? 
8. Vypočítajte päť osmín zo 104. 

9. Napíšte, akou cifrou sa končí súčin:                   2,589 . 3,589 . 4,589 = 

10. Matej trénuje šplh na stromy v záhrade. Každý deň vylezie na 25 stromov. Na koľko stromov vylezie 
za dva týždne? 

11. Ak      A =  587,26 + 342,74    a    B = 123,123 – 120, 023  vypočítajte:    2 . A + 30 . B = 

12.  Napíšte číslo, ktoré je skryté  za ▓ v rade čísel:  1, 4, 10, 22, 46, ▓. 

13. Napíš písmeno, ktoré vyjadruje nesprávny vzťah medzi  uhlami   α, β  ak ABCD na obrázku je 
rovnobežník. 
A:  βα ≤   B: βα =   C: βα ≥   D: βα 〈  

                                                     

14.  Na 15 „kastingoch“ na Talentmániu sa  spolu zúčastnilo 22 500 súťažiacich. Na semifinále sa ich 
zúčastnilo 15 – krát menej. Koľko súťažiacich sa zúčastnilo  vo finále, ak ich vo finále ich bolo 5 – krát 
menej ako v semifinále? 

15. Vypočítajte:   30 000 . 0,001 . 0,01 . 0,1= 
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KATEGÓRIA P8 

1. Číslo  505 505 delíme piatimi. Koľko jednotiek sa bude nachádzať v podieli? 

2. Akým číslom treba vynásobiť číslo 12 345 679, aby sme dostali číslo 444 444 444? 

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

4. Napíšte, koľko stupňov je súčet vnútorných uhlov pravidelného päťuholníka. 

5. Napíšte súčin všetkých možných zvyškov po delení číslom sedem. 

6. V pravouhlom trojuholníku je jeden z ostrých uhlov 47°54´. Napíšte, koľko stupňov tvorí súčet 
vonkajších uhlov v tomto trojuholníku. 

7. Koľkokrát sa zväčší objem kocky, ak sa  jej hrana zväčší trikrát? 

8. Aké číslo musíme dosadiť do rovnice namiesto x, aby platilo: 

                                        
4

3

2

3
3

+=−− xx
 

9. Z čísla 9 728 340 vyškrtnite 2 číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie číslo deliteľné 12. Napíšte získané 
číslo.  

10. Vypočítate:  
2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008–1901–1902–1903–1904–1905–1906–1907–1908 = 

11.  Napíšte, koľko štvoruholníkov je na obrázku:  
  
  

 

12. Napíšte, koľko sekúnd je 20 % z jednej hodiny. 

13. Juraj má 3 sestry a každá má dvoch bratov. Napíšte, koľko detí je v rodine. 

14. Snívali sa mi dve celé čísla. Ak som ich vynásobil dostal som číslo   – 12 . Potom som ich sčítal a dostal 
som číslo 1. Napíšte väčšie z čísel, ktoré sa mi snívali. 

15. Vypočítajte súčin najväčšieho a najmenšieho zo všetkých  kladných deliteľov čísla  144. 

 


