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KATEGÓRIA P3 

1. Rozprávkový chrobák  Barnabáš má 28 nôh. Napíšte, koľko nôh má  spolu šesť 
Barnabášových súrodencov. 

2. Napíšte výsledok súčtu:    5 + 15 + 25 + 35 = 

3. Súčin čísel 2 a 3 zväčšite o 10. Napíšte, aké číslo vám vyšlo. 

4. Jurko mal na poličke desať autíčok. Tri  z nich boli  pokazené a mali o jedno koleso menej. 
Napíšte, koľko kolies spolu mali autíčka na poličke. 

5. Napíšte súčet všetkých prirodzených čísel, ktoré sú menšie ako 39 a zároveň väčšie ako 36. 

6. Farmári zberali kukuricu z dvoch polí. Zber z prvého poľa im trval 3 hodiny. Zber z druhého 
poľa, ktoré bolo väčšie,  im trval päťkrát dlhšie. Napíšte, koľko hodín im trval zber z oboch 
polí. 

7. Napíšte výsledok príkladu:  25 + 4 + 26 + 5 + 27 – 25 – 26 – 27 = 

8. Mamička piekla koláčiky. Na jeden plech sa jej zmestí najviac 20 koláčikov. Napíšte, 
najmenej koľko  plechov koláčikov upiekla, ak deti narátali, že upiekla 120 koláčikov. 

9. V sade majú 16 jabloní. Z polovice stromov už úrodu pooberali. Napíšte, koľko stromov majú 
ešte pooberať. 

10. Aby Andrea mohla vysadiť osem radov chryzantém po piatich do jedného radu, potrebovala 
by ešte tri chryzantémy. Napíšte, koľko chryzantém má Andrea. 

11. Vypočítajte  súčet výsledkov nasledujúcich  dvoch príkladov: 
 54 – 35 + 15 =        a         78 – 45 + 25 =  

12. Turisti z oddielu Tatranské Svište chodia po turistických trasách tak, že každú hodinu prejdú 
5 kilometrov.  Napíšte, za koľko hodín prejdú trasu dlhú 25 kilometrov. 

13. Janka s Jakubom dostali cukríky. Janka dostala o štyri cukríky viac ako Jakub. Jakub dostal 
25 cukríkov. Napíšte, koľko cukríkov by malo každé z detí, ak by si cukríky rozdelili rovnakým 
dielom. 

14. Napíšte písmeno, ktoré označuje správny výsledok: 
A:     134 + 15 – 100 = 33 
B:       68 + 16 – 60 = 25 
C:     100 + 100 – 100 = 100 
D:       68 – 60 + 16 =  28 

15. Do školy kúpili 40 nových stoličiek a 10 lavíc. Napíšte, o koľko viac kúpili stoličiek ako lavíc.    
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KATEGÓRIA P4 

1. Dedo Paľko má vnuka Petra . Peter má  brata a dve sestry. Napíšte, koľko vnúčat má dedo 
Paľko. 

2. Napíšte výsledok príkladu:  55 + 56 + 57 + 58 – 5 – 6 – 7 – 8 = 

3. Deti si mali rozdeliť 15 cukríkov, 6 koláčov a 9 hrušiek. Napíšte, koľko detí sa mohlo deliť, ak 
každé dieťa  malo dostať rovnaký počet cukríkov, koláčikov a hrušiek. 

4. Semafory na križovatke  v malom mestečku sú zapnuté dopoludnia 3 hodiny a popoludní 5 
hodín. Napíšte, koľko hodín budú semafory zapnuté za celý týždeň. 

5. Napíšte výsledok príkladu: 
(150 + 75) + (65 + 55) + (3 + 45) – 75 – 65 – 55 – 45 = 

6. Napíšte, koľko rôznych dvojciferných čísel možno napísať pomocou číslic 0, 1, 3, 4. Číslice 
sa v číslach môžu opakovať. 

7. Včelár naplnil medom päť pohárov po 2 kilogramy. V kanve mu zostali ešte 3 kilogramy 
medu. Napíšte, koľko kilogramov medu bolo pôvodne v kanve. 

8. Vypočítajte a napíšte výsledok príkladu: (6 – 5) . (5 – 4) . (3 – 2) . (1 – 1) = 

9. V šatni 4. B triedy bolo ráno pred začiatkom vyučovania 36 párov prezuviek. Na prvej hodine 
v triede bolo 33 detí. Napíšte, koľko prezuviek zostalo cez prvú hodinu v šatni. 

10. Martin zistil, že na parkovisku pred domom je 56 áut. Napíšte, koľko kolies a volantov spolu 
narátal Martin autám na parkovisku. 

11. Napíšte súčet výsledkov troch nasledujúcich príkladov: 
a)15 + 3 . (4 + 5)                    b)  25 + 12 . (5 – 4)  – 7. 2         c) 10 + 10 + 10 – (7 + 8 – 15)         

12. V balíku žuvačiek je po 5 žuvačiek. Pani učiteľka potrebovala 50 žuvačiek. Napíšte, najmenej 
koľko  balíčkov žuvačiek musela kúpiť. 

13. Záhradník v sade obral z jedného stromu 68 kg hrušiek. Z nich hneď 50 kg predal. Z druhého 
stromu obral 30 kg. Napíšte, koľko kg hrušiek môže ešte predať. 

14. Napíšte písmeno, ktoré označuje správny výsledok: 
A:     (54 + 13) – ( 54 – 13) = 25 
B:   3 . 4 – ( 5 + 3) = 5 
C:     3 . (4 +5) + 3 = 30 
D:    15 . ( 4 – 3) – 2 . 5 = 10 

15.  Napíšte súčet všetkých prirodzených čísel, ktoré sú väčšie ako 50 a zároveň menšie ako 58. 
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KATEGÓRIA P5 

1. Napíšte súčet všetkých prirodzených čísel, ktoré sú väčšie ako 1 550 a zároveň menšie 
ako 1 556. 

2. Lomnický štít je vysoký 2 632 metrov. Sněžka v Čechách má výšku o 1 030 metrov 
nižšiu. Napíšte výšku Sněžky v metroch. 

3. Napíšte písmeno, ktoré označuje správny výsledok: 
A:     (154 + 13) – ( 154 – 13) = 125 
B:      13 . 4 – ( 15 + 13) = 5 
C:      33 . (4 +5) + 33 = 330 
D:     115 . ( 4 – 3) – 12 . 5 = 150 

4. Peter sa pýtal nového spolužiaka Andreja Machuľku, koľko má súrodencov. Ten mu 
odpovedal, že má brata a ten má ešte tri sestry. Napíšte, koľko detí mali rodičia 
Machuľkovci. 

5.  Napíšte súčin výsledkov troch nasledujúcich príkladov: 
a)15 + 3 . (4 + 5)               b)  25 + 12 . (5 – 4)  – 7. 2           c) 10 + 10 + 10 – (7 + 8 + 15)  

6. Na dvoch rukách máme desať prstov. Napíšte, koľko prstov máme na desiatich rukách.        

7. Napíšte výsledok súčinu:     9. 4  . 8 . 3 . 7 . 0 . 5  = 

8. V pravom vrecku mám 7 eur a v ľavom vrecku mám 13 eur. Napíšte, koľko eur musím 
preložiť z jedného vrecka do druhého, aby som mal v každom vrecku rovnakú sumu. 

9. Napíšte súčet troch čísel, ktorých súčet aj súčin sa rovná číslu 6.  

10.  Alenka mala v peračníku dve modré a dve červené perá. Napíšte, najmenej koľko pier 
musela z peračníka vybrať, aby mala istotu, že vytiahla dve perá rovnakej farby.  

11. Napíšte výsledok súčinu:     ( 37 + 27 – 7 – 7 ) . ( 25 + 15 – 5 – 5 ) = 

12. Film Čarodejov učeň začal o 13:47 a skončil o 16:07. Napíšte, koľko minút trval film. 

13. Súčet dvoch čísel je 1 156. Prvý sčítanec je rozdiel čísel 186 a 143. Napíšte, aký je druhý 
sčítanec. 

14. Napíšte, koľko  prirodzených čísel je menších ako 234 a zároveň väčších ako 211. 

15. Napíšte najmenšiu nepárnu číslicu, ktorú môžeme dosadiť do čísla 75*6 namiesto 
hviezdičky. 
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KATEGÓRIA P6 

1. Napíšte koľko číslic musíme napísať, ak chceme napísať všetky čísla od 2 do 23 vrátane. 

2. Napíšte číslo, ktoré má osem stoviek, jednotiek má dvakrát menej ako stoviek, tisícok má 
o tri viacej ako jednotiek a desiatok o päť menej ako tisícok. 

3. Martina minula polovicu úspor na darček pre mamičku a štvrtinu svojich úspor v obchode 
s oblečením. Po nákupe jej zostalo 24 eur. Napíšte, koľko eur mala pôvodne usporených. 

4. Napíšte, koľko núl obsahuje výsledok súčinu:   5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 

5. Napíšte celočíselný násobok čísla 27,  ktorý je najbližšie k číslu 1 000. 

6. Napíšte, koľko decimetrov by merala tretia strana trojuholníka s obvodom 110 cm, ak 
zvyšné dve strany majú dĺžku 200 mm a 40 cm. 

7. Ktorým celým číslom musíme deliť číslo 333 333, aby sme dostali výsledok 10 101? 

8. Napíšte písmeno označujúce príklad s najmenším výsledkom: 
A:  1 575 : 5           B :  1 656 : 6           C:   11 953 : 7 

9. Napíšte súčet všetkých prirodzených čísel, ktoré sú väčšie ako 15 a zároveň menšie ako 
30.  

10. Vypočítajte:    273 + 45 . 273 – 46 . 273 = 

11. Napíšte, akým číslom treba nahradiť ▼, aby platilo:  312 : ▼ : 4 = 13 

12. Napíšte najväčšie párne päťciferné číslo. 

13. Napíšte, koľko minút strávite v škole, ak prídete do školy o 7 : 15 a odídete o 13 : 39. 

14. Vypočítajte súčin všetkých jednociferných čísel. 

15. Veveričiak Riško vylezie priemerne denne na 30 stromov. Napíšte, na koľko stromov 
priemerne  denne vylezie 5 veveričiakov. 
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KATEGÓRIA P7 

1. Juraj písal všetky prirodzené čísla za sebou. Začal číslom 5 a skončil vtedy, keď napísal číslo 
55. Napíšte, koľkokrát napísal číslicu 3. 

2. Napíšte, koľkými nulami končí súčin: 
                                       23 . 24. 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 = 

3. V škatuli sme mali  10 čokolád, 20 napolitánok a 15 balíčkov cukríkov. Zo škatule ťaháme so 
zaviazanými očami dobroty.  Najmenej koľko dobrôt musíme vytiahnuť, aby sme mali istotu, 
že sme vytiahli aspoň tri čokolády. 

4. Napíšte, koľko rôznych trojciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 0, 2, 3, 4, 5? Pričom 
číslice sa nemôžu opakovať. 

5. Napíšte, akou číslicou sa končí súčin: 2,873 . 5,643 . 3, 231 = 

6. Janko  si napísal všetky číslice a vypočítal ich súčin. Napíšte, aký výsledok mu vyšiel. 

7. Podnikateľ Kockoš chcel vyrábať farebné kocky pre školy. Maľovať ich ale dával inému 
podnikateľovi, ktorý si vypýtal za namaľovanie 1 000  kociek 1117,2 €.  Plocha, ktorú treba 
maľovať  na jednej kocke je 294 centimetrov štvorcových. Napíšte, koľko eur stálo 
namaľovanie 1 m2. 

8. Vypočítajte a napíšte súčet číslic výsledku:  
    (2 765 – 659) + (3 659 – 876) + (2 134 – 765) + (9 876 – 134) = 

9. Napíšte, obraz akého čísla sa nachádza presne v strede medzi číslami 12,6 a 56,4. 

10. Na očíslovanie strán v knihe použili v tlačiarni 159 číslic. Číslovanie  začali 1,2,3,.... Napíšte, 
koľko strán mala kniha. 

11. Napíšte, koľko  existuje rôznych jednociferných deliteľov čísla 1 000. 

12. Jakub a Michal si hádzali  dve kocky z hry Človeče nehnevaj sa. Zisťovali, koľko rôznych 
súčtov mohli dostať. Napíšte, koľko rôznych párnych súčtov mohli dostať. 

13. Vypočítajte: 15 . 12 : 15 . 13 : 12 . 14 : 13 = 

14.  Kocka má hranu 2,3 dm. Jej povrch vypočítame tak, že spočítame obsahy všetkých jej stien. 
Napíšte, koľkokrát sa zväčší jej povrch, ak jej hranu zväčšíme  dvakrát. 

15. Jurko mal sestru Majku, otca Juraja a mama sa volala Kvetoslava. Ak vypočítal súčet rokov 
všetkých členov domácnosti, vyšlo mu číslo  90. Napíšte, aký súčet by mu vyšiel o päť rokov 
neskôr. 
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KATEGÓRIA P8 

1. Poštovú schránku na našej ulici vyberajú pravidelne 4 -  krát denne v pravidelných časových 
intervaloch. Prvýkrát ju vyberú o 8:00 hod  a naposledy o 18:00 hod. Napíšte čas o koľkej 
vyberú schránku predposlednýkrát. 

2. Igor narysoval trojuholník ABC so stranami 7 cm, 5 cm, 4 cm a vypočítal jeho obvod. Janko 
narysoval trojuholník KLM so stranami 6 cm, 7 cm a 4 cm, tiež  vypočítal jeho  obvod. 
Napíšte meno chlapca, ktorého trojuholník mal väčší obvod. 

3. Janka dobehla do cieľa na pretekoch ako trinásta. Za ňou dobehlo dvakrát toľko detí ako 
dobehlo pred ňou. Koľko detí sa zúčastnilo na pretekoch? 

4. Napíšte výsledok príkladu:     111 –  {111 –  [111 –  (  11  –  1 )]}=  

5. Oblek zlacnel o 23 percent. Napíšte, akým číslom musíme vynásobiť  pôvodnú cenu obleku, 
ak chceme dostať cenu obleku po zlacnení. 

6. Z piatich kartičiek, na ktorých sú čísla 1, 2, 3, 4, 5 vytvorte všetky trojciferné nepárne čísla. 
Napíšte ich počet. 

7. Napíšte, koľko nenulových desatinných miest sa nachádza vo výsledku príkladu: 
         1,2 . 1,5 . 1,2 . 1,5 . 1,2 . 1,5 

8. Napíšte zvyšok po delení  6072 : 29 = 

9. Jachtár sa plavil po mori k cieľu. Každý deň preplával 65 námorných míľ. V noci ho prúd 
zaniesol vždy o 35 míľ naspäť. Napíšte, za koľko dní dorazil k cieľu vzdialenému 650 míľ. 

10. V kocke ABCDEFGH sú úsečky AC, BC, DF, FH. Napíšte, ktorá z daných úsečiek je 
najdlhšia. 

11. Napíšte zlomok, ktorý  je  najväčší : 
9

2
;
8

3
;
7

4
;
6

5
−−−− . Výsledok napíšte v základnom tvare. 

12. V škatuli máme 10 párov hnedých ponožiek a 15 párov bielych ponožiek. Napíšte, najmenej 
koľko ponožiek musíme vytiahnuť, aby sme mali istotu, že sme vytiahli pár ponožiek rovnakej 
farby? 

13.  V trojuholníku sú uhly : α = 25°32´, ktorý  je uhol pri vrchole A, β = 33°56´ je uhol pri vrchole 
B a uhol δ=59°28´  je vonkajší uhol k uhlu pri vrchole C. Napíšte, koľko stupňov tvorí súčet 
všetkých vnútorných uhlov v trojuholníku.  

14.   Napíšte výsledok súčinu: 
222 . ( 223 – 224) . 225 . (226 – 227) . 228 . (229 – 230 + 1) =   

15. Nájdite prirodzené číslo, ktoré: 
             - je väčšie ako 49 a menšie ako 70 

- je tvorené dvoma párnymi číslicami 
- je deliteľné 8 
- číslica na mieste desiatok je väčšia ako číslica na mieste jednotiek. 


