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KATEGÓRIA P3 

1. Súčet dvoch čísel je 20. Prvý sčítanec je 18. Napíšte, ktoré číslo je druhým sčítancom. 

2. Juraj si večer napísal  všetky čísla od 1 do 25. Ráno ich našiel poprehadzované a niektoré chýbali.  Napíšte 
najväčšie číslo, ktoré  mu škriatok vygumoval. 
 1, 2 ,3, 5, 8, 25, 21, 22, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 13, 7, 17, 19,20. 

3. Napíšte výsledok príkladu:      47 – 29 + 12 = 

4. Pes Hektor si zakopal 5 kostí, jeho kamarát pes Baltazár mal zakopaných 12 kostí. Koľko mali spolu zakopaných 
kostí? 

5. Napíšte, koľkokrát musíme od čísla 25 odčítať sedmičku, aby sme dostali jednociferné číslo. 

6. V pyramíde sú uvedené čísla. Za písmenami A, B, C sa skrývajú čísla. Za písmenom A sa skrýva výsledok súčinu 
čísel v tehličkách nad A,  za písmenom  B sa skrýva výsledok súčinu čísel v tehličkách nad B. Za písmenom C sa 
skrýva výsledok súčinu čísel skrytých v tehličkách nad ním. Napíšte, aké číslo sa skrýva za písmenom C.  

1 5 4 

A B 

C 

7. Mamička kúpila svojim dvom deťom cukríky. Každému jeden balíček. Jeden balíček stál 2 eurá a 50  centov. 
Napíšte, koľko eur zaplatila mamička za cukríky. 

8. Peter skočil do diaľky 154 cm. Jaroslav skočil 139 cm. Pani učiteľka zaokrúhlila ich výsledky na desiatky. Napíšte 
ten výsledok v centimetroch  po zaokrúhlení, ktorý vyjadroval Jaroslavov skok. 

9.  Vypočítajte a napíšte výsledok  po zaokrúhlení na desiatky:     55 – 45 + 70 –39 = . 

10. V konečnej stanici Pezinok zastavil vlak, ktorý mal 5 vagónov a lokomotívu. Vystúpilo z neho 60 cestujúcich. Z  
 prvého vagóna vystúpilo 15 cestujúcich, z druhého 10, z tretieho 23. Vo štvrtom  vagóne bolo veľmi zima, tak 
tam nesedel nik. Napíšte, koľko cestujúcich sedelo v piatom vagóne.  

11. Napíšte písmenko, ktoré označuje správnu premenu jednotiek: 
A:   50 cm = 50 mm B:    9 m 45 cm =  945 cm C:    300 cm = 30 m. 

12. Na záhrade pomáhali oberať jablká starej mame jej traja vnuci. Naoberali spolu 120 kg. Prvý vraví : „ To ste sa 
ale nesnažili oberať, veď ja sám som naoberal dvakrát toľko ako vy dohromady.“ Napíšte, koľko kilogramov 
jabĺk naoberal prvý vnuk.  

13. Súčet strán štvorca je 20 dm. Napíšte, koľko decimetrov meria  jedna strana tohto štvorca. 

14. Vypočítajte:  2 . 5 – 2 . 4 + 2 . 8 + 2 . 3 =  

15. Janka stavala kocku, mala 27  malých kociek. Napíšte, či sa jej podarilo postaviť kocku, ak použila všetky kocky. 
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KATEGÓRIA P4 

1. V dvoch vrecúškach mám guľôčky. V jednom mám 15 a v druhom 21. Napíšte, koľko guľôčok musím 
preložiť z jedného vrecúška do druhého, aby som mala v oboch rovnaký počet guľôčok. 

2. Napíšte písmeno, označujúce nesprávne vyriešený príklad: 
A:   2 . 5 – 7 = 3  B: 7 . 2 – 5 = 9  C: 9 . 2 – 8 = 10  D: 20 – 2 .10 =180   

3. Napíšte, aký je súčet dvoch trojok a troch desiatok. 

4. Z číslic 0,5,6,8,4 vytvorte najväčšie štvorciferné číslo. Číslice sa v čísle nesmú opakovať. Napíšte ho. 

5. Vypočítajte:  2 . 16 . 5 = 

6. Napíšte výsledok príkladu: 12 + 12 +12 + 12 + 12 = 

7. Napíšte,  koľko párnych čísel je menších ako 25 a zároveň väčších ako 5. 

8. Štvorec má taký istý obvod ako trojuholník s rovnakými stranami. Strana tohto trojuholníka  
meria 5 cm. Napíšte, aký obvod má štvorec. 

9. Mama kúpila pre svoje tri deti zákusky. Večer zjedli polovicu. Keď ich ráno mama spočítala, bolo ich 
v chladničke 23. Napíšte, koľko zákuskov kúpila mama. 

10. Žiaci štvrtého ročníka majú v rozvrhu nasledovný počet hodín:  v pondelok 5, v utorok 6, v stredu 4, 
vo štvrtok 5. Koľko hodín musia mať v piatok, ak týždenne musia mať 26 vyučovacích hodín? 

11. Otec, mama a ich syn Martin majú spolu 51 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 5 rokov? 

12. V súčinovej pyramíde sú uvedené čísla. Za písmenami A, B, C sa skrývajú čísla. Za písmenom A sa 
skrýva výsledok súčinu čísel v tehličkách nad A,  za písmenom  B sa skrýva výsledok súčinu čísel 
v tehličkách nad B. Za písmenom C podobne. Napíšte, aké číslo sa skrýva za písmenom C.  

8 5 4 

A B 

C 

13. Súčet štyroch rovnakých čísel je 500, súčet troch iných rovnakých čísel je 400. Napíšte, aký je súčet 
všetkých siedmich čísel. 

14. Vypočítajte: ( 54 – 53 ) . ( 55 – 53 ) . ( 56 – 53 ) . ( 57 – 53 ) . ( 58 – 53 ) = 

15. Výsledok napíšte v kilogramoch:     8 t + 500 kg – 160 000 g = 
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KATEGÓRIA P5 

1. Sestra je od brata mladšia o päť rokov. Spolu s bratom majú 25 rokov. Koľko rokov budú mať  obaja 
spolu o desať rokov? 

2. Vypočítajte:  2 011 + 123 – 697 – 123 +697 + 999 – 998 = 

3. Rozprávka o Zlatovláske začala v sobotu o 15 tej hodine a 43 minúte. Skončila presne o 95 minút. 
Koľko bolo vtedy hodín? Napíšte v tvare 15:43. 

4. Napíšte číslo, ktoré je štvrtinou z čísla 2012. 

5. Hádali sa  mravec Ferdo s mravcom Perdom, ktorý pri rannom behu nabehal viac centimetrov. 
Mravec Ferdo prebehol okolo škatule od topánok s rozmermi 34 cm a 25 cm trikrát. Mravec Perdo 
okolo inej škatule , ktorá mala rozmery 18 cm a 23 cm  päťkrát. Napíšte meno mravca, ktorý nabehal 
viac centimetrov. 

6. Napíšte, akú  najväčšiu číslicu môžeme dosadiť do čísla 5 431 23♥  namiesto ♥, aby  vzniknuté číslo 
bolo párne. 

7. Napíšte, koľko je takých trojciferných čísel, ktoré majú súčet číslic 6. Číslice sa v číslach nemôžu 
opakovať. 

8. Napíšte, koľkými nulami sa končí súčin: 5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 = 

9. Deväť chlapcov a jedenásť dievčat spolu pracovalo na jednom projekte. Každý  z nich pracoval 
rovnako.  Spolu odpracovali 220 hodín. Napíšte, koľko hodín odpracovali spolu chlapci. 

10. Napíšte, koľko obdĺžnikov je na obrázku: 
 

 

 

11.  Vypočítajte súčet čísel, ktoré tvoria ciferník hodín. 

12. Ak predvčerom bol piatok, aký deň bude o tri dni? 

13. Juro s Maťom sa hrali hru s dvoma  hracími kockami. Víťaz bol ten, ktorý dostal po hode dvoma 
kockami najväčší súčet . Napíšte, koľko najviac bodov  mohol hodiť víťaz. 

14. Napíšte písmeno, pod ktorým je skrytý nesprávny výsledok: 
A: 1 220 – 210  –200 – 199 – 198 – 197 = 213 
B: 300 – (50 . 4 + 100) + 560 = 560 

15. Napíšte najväčšie číslo, ktoré je väčšie ako 234 a zároveň je menšie ako trojnásobok čísla 120. 
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KATEGÓRIA P6 

1. Sestra je od brata mladšia o päť rokov. Spolu s bratom majú 25 rokov. O koľko rokov budú mať  
obaja spolu 45 rokov? 

2. Napíšte, koľko ciferný bude výsledok súčinu:        5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 5 . 4 . 4 . 4 = 

3. Vypočítajte  súčet všetkých celých čísel, ktoré sú väčšie ako 15 a zároveň sú menšie ako 25. 

4. Bodmi A, B, C, D zostrojte priamky.  Žiadne tri body neležia na jednej priamke. Napíšte, koľko 
priamok môžeme zostrojiť. 

5. Vypočítajte:     123,321 + 124,421 + 125,521 – 124,421 – 123,321 = 

6. Napíšte, aké prirodzené číslo sa nachádza v súčinovej pyramíde namiesto písmena A: 
 

10 A 5 

B C 

1 800 

7.  Aké číslo treba nahradiť v rade čísel namiesto ?: 
1,2,3,4,5,1,2,?,4,5 

8. Napíšte písmeno, ktoré označuje najmenší výsledok: 
A)  1,02 . 37,3                                          B)  1,22 . 3,73 
C)  12,3 . 37,2                                          D)  1,23 . 3,73     

9. V klobúku je 1 fialová, 1 modrá, 1 červená  guľôčka. Miško si ťahá z klobúka naraz dve guľôčky. 
Koľko je rôznych možností, ako  môže vytiahnuť dve guľôčky? 

10. Obdĺžnik má  strany 4,5 dm a 35 cm. Vypočítajte a napíšte, koľko centimetrov meria strana 
štvorca, ktorý  má obvod taký istý ako uvedený obdĺžnik. 

11. Vypočítajte a napíšte súčet najväčšieho a najmenšieho čísla, ktoré po zaokrúhlení na desiatky  
je 100.  

12. Jarka vydelila číslo  1 234  najmenším dvojciferným číslom. Dostala podiel a zvyšok. Napíšte, aký 
dostala zvyšok. 

13. Napíšte výsledok súčinu: ( ) =− 2,12,1.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0  

14. Napíšte výsledok       ( )( )( )( )( )21.21.21.21.21.2 +++++ = 

15. Kukučka na kukučkových hodinách kuká každú pol hodinu raz a každú celú hodinu dvakrát. Napíšte, 
koľkokrát zakukala kukučka od 15,20 do 19,10. 
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KATEGÓRIA P7 

1. Jaroslav presne odmeral uhly v trojuholníku a zapísal si ich, ale ráno našiel v zošite len  hodnoty: 54°, 
66° . Tretí uhol mu  večer vygumovala mladšia sestra.  Napíšte, aký uhol mu vygumovala sestra. 

2. Alan vynásobil všetky celé čísla väčšie ako  97 a menšie ako 104. Pritom vzniklo jedno megačíslo. 
Napíšte, koľko núl malo Alanove megačíslo na konci. 

3. Napíšte číslicu, ktorá sa v podieli 10 : 3 nachádza na mieste milióntin. 
4. Vypočítajte:   10,01 – ( 10,01 –  (  10,01 – ( 10,01 – ( 10,01 – 0,01))))= 
5. Napíšte číslo, ktoré je riešením rovnice: xx 216,324 =−  

6. Vypočítajte:           =⋅⋅⋅ 6:48:105:34  
7. Napíšte najväčšie trojciferné číslo, ktoré je deliteľné 3, 4 a 5 zároveň. 
8. Martina chcela napísať  všetky delitele čísla 72. Napísala: 72, 1, 3, 4, 12, 9, 6, 24, 8, 18, 36. Napíšte 

číslo,  na ktoré  zabudla. 
9. Napíšte výsledok rozdielu:      503 . 602 – 1 006 . 301 = 
10.  Marcela odovzdala na školskom kole Pytagoriády 12 príkladov za 36 minút. Napíšte, koľko bodov 

získala, ak všetkých dvanásť príkladov mala správne. 
11. Vypočítajte, o koľko je tretina štvrtiny väčšia ako polovica šestiny. 
12. Napíšte súčin čísel od 0 po 62. 
13. Napíšte výsledok v metroch:  3 km + 54,32 m – 143,2 dm + 123 000 cm = 

14. Akým  najmenším prirodzeným číslom treba vynásobiť číslo 123 456 789, aby súčin určite končil  

číslicou 2? 

15. V pravouhlom trojuholníku ABC má jeden uhol veľkosť 12°30´ a druhý veľkosť  77°30´. Napíšte, aký je 

súčet všetkých troch uhlov v trojuholníku. 

 

 

 

 



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
Súťažné úlohy školského kola 

33. ročník, školský rok 2011/2012 

                                

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  
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2011 

 

KATEGÓRIA P8 

1. Napíšte, koľko trojuholníkov je na obrázku  
 

 

 

2. Napíšte, koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných deviatimi môžeme vytvoriť z číslic 0, 2, 5, 7, 
8. Číslice sa môžu opakovať. 

3. Napíšte číslo, ktoré sa nachádza na číselnej osi presne v strede medzi číslami  12,4 a  – 14, 6. 

4.  Napíšte výsledok ako zlomok v základnom tvare:       

5. Napíšte, koľko obdĺžnikov je na obrázku 
 

 

 

6. Vypočítajte:   20,02 – (20,02 –  (20,02 – (20,02 – (20,02 – 0,02))))  = 

7. Na očíslovanie učebnice sme použili 57 číslic. Koľko strán má učebnica, ak sme začali číslovať 
hneď prvú stranu? 

8. Koľko je trojciferných čísel, v ktorých sa všetky cifry opakujú? 

9. Prvý činiteľ v súčine je dvakrát väčší ako druhý. Tretí činiteľ je taký istý ako prvý. Vypočítajte a 
napíšte podiel prvého a druhého činiteľa. 

10. V trojuholníku sú dané vnútorné uhly: α = 25°17´, β = 45°43´, γ= 109°. 
Napíšte ich súčet. 

11. Ktorým číslom treba nahradiť  * v príklade, aby platilo:  3 .* – 3 . 2 = 4 . * –  4 . 3   

12. Vypočítajte podiel a výsledok napíšte ako zlomok v základnom tvare: =
8.8.400.5.2

100.10.4.8.2
 

13. V matematike sa pomocou skratiek zapisuje súčin rovnakých činiteľov nasledovne:  
2 . 2 = 22, 5 . 5 . 5 = 53, 52 . 52 . 52 . 52 = 524 . Napíšte, akou  číslicou sa  končí číslo 20112011 . 

14. Anička zaplatila za štvrťku chleba 0,48 € . Koľko eur zaplatila Janka za tretinu takého istého 
chleba? 

15. Obvod rovnoramenného trojuholníka je 18 cm. Dĺžka ramena b je k dĺžke základne v pomere 5 : 8. 
Napíšte, koľko centimetrov meria  dĺžka základne c. 

      

      

      


