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                                                Kategória  P 6 

1. Vypíšte nepárne číslice nachádzajúce sa vo výsledku príkladu: 
                                   2,2 . 2,02 . 2,002 = 

2. Vypočítajte a napíšte výsledok: 
( )( )( )( )( )55.15.15.15.15.5 −−−−− = 

3. Zo štyroch kartičiek, na ktorých sú čísla 5, 0, 3, 6, vytvárame štvorciferné čísla. Napíšte, 
koľko z vytvorených čísel je párnych. 

4.  Doplňte do tabuľky čísla tak, aby súčet všetkých troch čísel v riadkoch aj v stĺpcoch bol 
rovnaký. Napíšte súčet doplnených čísel. 
 

   22   
  68 36 

72 22   
5. Od najväčšieho 4-ciferného prirodzeného čísla deliteľného štyrmi odčítajte najmenšie  

4-ciferné číslo deliteľné 3. Napíšte výsledok rozdielu. 

6. Vypočítajte: =0001,0:001,0.01,0:1,0.1003  

7. Na očíslovanie všetkých strán knihy bolo použitých  presne 12 pätiek. Napíšte, koľko 
strán má kniha. 

8. Myslím si dve prirodzené čísla. Ich súčin je 60. Ich súčet je 17. Napíšte väčšie z čísel, 
ktoré si myslím. 

9. Teleso na obrázku sme zlepili z piatich rovnakých kociek s hranou 3 cm. Napíšte, koľko 
rôznych farieb potrebujeme na jeho vymaľovanie, ak chceme, aby každý štvorček mal inú 
farbu. 

 
 
 
 

10. Napíšte, koľko trojuholníkov je na obrázku?  
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11. Jaroslava sa nudila a písala si za sebou čísla. Začala písať číslom 50 a skončila, keď 
napísala číslo 120. Vzniklo jej jedno „megačíslo“. Koľko číslic malo Jaroslavino 
megačíslo? 
 

12. Sú dané prirodzené čísla: 56, 87, 96, 44, 312 . Sčítajte tie z nich, ktoré sa dajú deliť 
dvanástimi bezo zvyšku. Napíšte výsledok súčtu.   
 

13. Doplňte číslo, ktoré nasleduje v postupnosti čísel:  0, 3, 8, 15, 24, … 
 

14.  Napíšte súčin číslic výsledku príkladu:   123. (153 – 53) . (53 .168 + 123 . 2 017) = 
 

15. Viktor začal písať čísla menšie ako 203 a skončil nulou. Potom vypočítal ich súčin. 
Napíšte výsledok, ktorý vyšiel Viktorovi. 
 

16. Napíšte súčin  všetkých  výsledkov uvedených príkladov: 
      158 – 42 : 6 =                                 8 + (12 : 4 ) . 2 + 5 =           
54 + 3 . (14 – 4) =                                     5 . (8 – 8) : 4 . 4 =  
 

17. Ak hádžeme troma hracími kockami  a vždy sčítame čísla, ktoré dostaneme, môžeme 
dostať niekoľko rôznych súčtov. Napíšte, koľko rôznych párnych súčtov môžeme dostať. 
 

18. Napíšte, aké číslo treba dosadiť namiesto ∆, aby platilo:  
                                        (256 – 4) . ∆ – 5 . (256 – 4) . 6 = 0 
 

19. Miestnosť má tvar šesťuholníka a v každom kúte je jeden pes. Napíšte, koľko psov je 
v miestnosti, ak každý pes vidí päť psov . 
 

20. Športového dňa sa zúčastnilo 235 detí. 104 detí skákalo vo vreci, 98 detí strieľalo z luku, 
ale 69 detí sa ani jednej z týchto disciplín nezúčastnilo. Koľko detí aj skákalo vo vreci, aj 
strieľalo z luku? 

 
 
 
 
 
 
 
 



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
Súťažné úlohy republikového kola 

34. ročník, školský rok 2012/2013 
                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:                     Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová, Ing. Tomáš Lučenič 
Jazyková korektúra:  Mgr. Marcela Hrapková  
Rozsah: 1 list 
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2013 

 

 
 

                                                Kategória  P 7 

1. Napíšte, koľkokrát sa bude číslica 8 nachádzať vo  výsledku príkladu: 
                                   2,2 . 2,02 . 2,002 = 

2. Vypočítajte a napíšte výsledok: 
                                       ( )( )( )( )( )1551.151.151.151.151.15 −−−−− = 

3. Z kartičiek, na ktorých sú čísla 5, 0, 3, 6, vytvárame štvorciferné čísla. Napíšte, koľko 
z vytvorených čísel je nepárnych. 

4. Doplň do tabuľky desatinné čísla tak, aby súčet všetkých troch čísel v každom riadku aj stĺpci 
bol rovnaký. Napíšte súčet doplnených čísel. 

5. Povrch jednej malej kocky je 96 cm2. Napíšte, koľko decimetrov štvorcových má povrch 
telesa na obrázku, ak sa teleso skladá zo šiestich kociek. 
 

6. Marek dostal v škole za trest 150-krát napísať: „Pani učiteľke nesmiem klamať.“ Písal na 
papier s 22 riadkami. Do každého riadku sa mu zmestilo 1 a pol vety. Napíšte, koľko  voľných 
riadkov mu zostalo na poslednom papieri po dopísaní trestu. 

7. Koľko rôznych zvislých semaforov vo Pastelkove môžeme vyrobiť, ak semafor musí mať štyri 
farby:  modrú, oranžovú, zelenú a fialovú. Všetky farby sa v semafore vyskytujú iba raz a 
farby majú byť rôzne skombinované.  

8. Od súčinu čísel   51,6  a  4,3 odpočítajte ich podiel. 

9. Napíšte, akou číslicou sa končí súčin :  12 . 134. 145 . 146 . 157 . 269 = 

10. Vypočítajte: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =⋅−⋅−⋅−⋅−⋅− 5:4:3:2:1:0110210310410510  

11. Napíšte, koľko hodín je 43 200 sekúnd ? 

12.  Napíšte výsledok príkladu:  (1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 +6,6 +7,7 +8,8  + 9,9 ) : 1,1 = 
 
 

   2,2   
  6, 8 3,6 

7,2 2,2   
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13. V zápise štvorciferného čísla 6� 7�  doplňte číslice  tak, aby  vzniklo najmenšie prirodzené 
číslo. Napíšte súčin doplnených číslic. 
 

14. Napíšte, koľko štvorcov je na obrázku: 
  
  
 

 

15. Ak hodiny  práve teraz ukazujú 1000 hodín, napíšte, aký uhol budú zvierať ručičky po 
štvrťhodine. 

 
16. Napíšte, koľko párnych trojciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 1, 2, 3, 4, 5,  

ak sa cifry nesmú opakovať. 
 

17. Vypočítate a výsledok napíšte v tvare zlomku v základnom tvare: 

                         ( ) =−⋅
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18. Na obrázku je znázornený obdĺžnik. Bod E je bod na strane CD.  

Napíšte súčet uhlov α, β, γ. 

 
 
19. Klíčivosť semien skorej mrkvy karotky  je 85 %. Hmotnosť 1 000 semien  mrkvy karotky  

je 2,4 g. Napíšte, koľko semien vzklíči, ak zasejeme 6 g semena. 
 

20. Každý účastník večierka má zaplatiť 25€. Päť účastníkov odišlo bez zaplatenia. 
Každý zo zostávajúcich účastníkov potom musel zaplatiť 30€. Napíšte, koľko ľudí bolo 
pôvodne na večierku . 
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                                                Kategória  P 8 

1. Napíšte súčet číslic, ktoré sa nachádzajú vo výsledku príkladu: 
                                   2,2 . 2,02 . 2,002 = 

2. Vypočítajte a napíšte výsledok: 
                ( )( )( )( )( )105051.1510.1510.1051.1510.105 −−−−− = 

3. Z kartičiek, na ktorých sú čísla 5, 0, 3, 6, vytvárame štvorciferné čísla. Napíšte, počet čísel 
obsahujúcich nulu. 

4. Doplň do tabuľky desatinné čísla tak, aby súčet všetkých troch čísel v každom riadku aj stĺpci 
bol rovnaký. Napíšte súčet doplnených čísel. 

5. Je daný kváder ABCDEFGH. Jeho hrany majú dĺžky 50 cm, 6dm a 300 mm. Dĺžky tohto 
hranola upravíme tak, že prvú hranu zdvojnásobíme, druhú strojnásobíme a poslednú 
zmenšíme na polovicu.  Napíšte, koľkokrát sa zväčší objem upraveného hranola. 

6. Vypočítajte veľkosť uhla α , ak viete, že dve priamky na obrázku sú rovnobežné a dve 
rôznobežné.  
  

 

 

 

 

 

 

 

7. Vypočítajte veľkosť uhla β  na obrázku  
( S je stred kružnice): 
 
 
 

8. Napíšte súčet všetkých prirodzených čísel, ktoré sú riešením nerovníc: 
                       - 12,12 ≤ x ≤ 31,9. 

 

  2,2   
  -6,8 -3,6 

7,2 -2,2   
 

36° 

112° 

α 



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY 

PYTAGORIÁDA 
Súťažné úlohy republikového kola 

34. ročník, školský rok 2012/2013 
                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:                     Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová, Ing. Tomáš Lučenič 
Jazyková korektúra:  Mgr. Marcela Hrapková  
Rozsah: 1 list 
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2013 

 

9. V trojuholníku KLM sú body A, B, C stredy strán trojuholníka KLM. 
 Body E, F, G sú stredy strán trojuholníka ABC. Obsah trojuholníka EFG je 9 cm2. 
 Vypočítajte obsah trojuholníka KAC.  

10. Martina si počas jazdy s ockom v aute všimla, že na tachometri majú symetrické číslo 25 952 
( symetrické číslo je také číslo, že sa číta rovnako aj odpredu aj odzadu). O dve hodiny mali 
na tachometri opäť symetrické číslo. Napíšte, aká bola  priemerná rýchlosť v kilometroch za 
hodinu, ktorou išiel ocko. 
 

11. Štvrť hodiny pred zahájením vernisáže boli prítomné  dve sedminy pozvaných hostí. 
Po desiatich minútach prišli tri štvrtiny zo zvyšných pozvaných. Tesne pred začiatkom  
odišli  3 pozvaní hostia. Vernisáže sa tak zúčastnili štyri pätiny pozvaných hostí.  
Koľko ľudí bolo pozvaných na vernisáž ? 
 

12. Sviečka na torte horí 12 minút. Napíšte, koľko minút bude horieť 15 takých istých sviečok, 
 ak boli zapálené všetky naraz. 
 

13. Vo vnútri štvorca ABCD je rovnostranný trojuholník ABK.  
Napíšte veľkosť uhla CKB. 
 

14. Napíšte o koľko percent sa zväčší obsah obdĺžnika, ak každú stranu obdĺžnika zväčšíme 
o 20 %. 
 

15. Z číslic 3, 4, 5, 6 je vytvorené číslo 345634563456..., ktoré má 904 číslic. Napíšte, akou 
číslicou končí toto číslo. 
 

16. Obsahy dvoch kruhov sú v pomere 4 : 9 . Väčší kruh má priemer 12 cm. Vypočítajte  polomer 
menšieho kruhu v centimetroch. 
 

17. Vedúci antikvariátu kúpil knihu za osminu jej  pôvodnej ceny. Predal ju za päť osmín 
pôvodnej ceny.  Napíšte, aký zisk v percentách získal vedúci antikvariátu. 
 

18. Z kruhovej dosky s polomerom 10 cm vystrihneme štvorec s obsahom 188,4 cm2.  

Koľko percent tvorí odpad z dosky? (Použite hodnotu π = 3,14) 

19. Napíšte, ktoré najmenšie prirodzené číslo je deliteľné všetkými jednocifernými prvočíslami. 
 

20. Napíšte najväčšie štvorciferné číslo, ktoré pri delení 12 má zvyšok 4 a je deliteľné 11. 


