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KATEGÓRIA P6 

1. Napíšte výsledok súčinu:    =1,0.10.2,0.5.10.2,1.2,1   
 

2. Číslo je deliteľné 15 práve vtedy, ak po delení čísla číslom 15 dostaneme  prirodzené číslo bez 
zvyšku. Z čísel: 132, 180, 321, 790, 346, 500, 150   sčítajte tie čísla, ktoré sú deliteľné 15. 
Napíšte súčet, ktorý ste dostali. 

 
3. Napíšte výsledok príkladu:      =0001,0:001,0.01,0:1,0.100  

 
4. Z číslic 0, 4, 7, 8, 2 vytvorte najväčšie nepárne trojciferné číslo a najmenšie párne trojciferné 
číslo. Napíšte ich súčet. Číslice  v číslach sa nesmú opakovať. 
 

5. Vypočítajte veľkosť uhlaα , ak dve priamky    
sú rovnobežné a dve rôznobežné.  

 
                     
  
  
  
  
  
  
  

6. Hrana malej kocky, z ktorých je 
postavené teleso, meria 0,3 dm. Napíšte, 
koľko centimetrov štvorcových tvorí  
povrch telesa na obrázku. 
 
 

7. Napíšte, akou číslicou sa končí súčin :  334 . 235. 136 . 137 . 238 . 339 =  
 

8. Z učebnice vypadol list papiera. Ak vynásobíme čísla strán, ktoré boli na tomto liste, dostaneme 
číslo 306. Napíšte súčet čísel strán, ktoré boli na tomto liste. 
 

9. V škole je 600 žiakov. Každý sa učí nejaký cudzí jazyk. 270 z nich sa učí  anglický jazyk, 420 sa 
učí nemecký jazyk. 30 žiakov sa učí len francúzsky jazyk. Koľko žiakov sa učí aj nemecký 
jazyk, aj anglický jazyk. 
 

10. Súčet  výšok desiatich dievčat v triede je 1 580 cm. Keď do triedy začala chodiť Janka a Majka, 
zvýšila sa priemerná výška dievčat  o 2 centimetre. Napíšte súčet všetkých výšok dievčat po 
príchode Majky a Janky. 
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KATEGÓRIA  P 6 
 

 
11.  Zamestnanci firmy sa pri príchode do zamestnania musia prihlásiť na zariadení, ktoré každému 

zamestnancovi priradí poradové číslo, podľa toho ako prichádzali do práce. Zariadenie pri 
zapisovaní použilo od začiatku evidencie pri príchode posledného zamestnanca práve šesťdesiatu 
trojku. Napíšte, koľko zamestnancov prišlo do práce. 
 

12. Napíšte súčet všetkých vnútorných uhlov štvorca. 
 

13.  Číslo, ktoré prečítame z oboch strán rovnako, nazveme súmerným číslom. Napíšte, koľko 
existuje štvorciferných súmerných čísel. 
 

14. Napíšte, koľko je takých štvorciferných čísel, ktorých ciferný súčet je 9 a číslica na mieste 
tisícok je o 3 väčšia ako číslica na mieste stoviek. 
 

15. Vypočítajte:  
37 . 162 – 37 . 160 + 37 . 161 – 37 .  (100 + 159  – 100) + 37 . 163 – 37 . 160  =   
 

16. Z čísla 19 728 340 vyškrtnite 3 číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie párne číslo. Z pôvodného 
čísla  opäť vyškrtnite 3 číslice, aby ste dostali čo najmenšie nepárne číslo. Napíšte  súčet 
získaných čísel. 

 
17. Za 20 minút natečie do prázdnej nádrže 370 litrov vody. Za 12 minút odtečie  50 litrov vody. 

Koľko litrov vody bude v nádrži za 3 hodiny? 
 

18. Vypočítajte súčin všetkých prirodzených čísel, ktoré je možné dosadiť namiesto x, aby platilo: 
                                 90 .  x – 8 < 300  
 

19.  Deti hádzali  troma kockami. Janka zapisovala súčty, ktoré im na kockách padli. Hra skončila, 
keď zapísala všetky možné súčty. Najmenej koľko hodov troma kockami museli deti urobiť, aby 
mala Janka zapísané všetky možné súčty? 
 

20. Vypočítajte: 1 . 2 . ( 3 + 4) . 5 . (6 + 7) . 8 . (9. 10 – 10 . 9) . 11 . 12 . (13 + 14) = 
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KATEGÓRIA P7 

1. Jarko s Mirkom hádzali štyrmi kockami. Jarko súčet zapísal vtedy, ak bol súčet na kockách párny  
a Mirko  zapisoval nepárny súčet. Ak padol súčet, ktorý už mali zapísaný, tak ho už znova 
nezapisovali. Napíšte, ktorý z chlapcov mal napísaných viac rôznych súčtov.   

2. Napíšte výsledok príkladu:      =0001,0:001,0.01,0:1,0.05,5  

3. Napíšte zlomok v základnom tvare, ktorý je na číselnej osi presne v strede medzi zlomkami  

                                  
28

13

12

7
a   ? 

4. Napíšte súčet veľkostí uhlov  AHC a ACB v kocke ABCDEFGH. 

                                           

5. Vypočítajte hodnotu zlomku: 
819718917

377566455644733

−+−+−
−+−+−+−+−

. Výsledok napíšte  

v základnom tvare. 

6. Koľko eur treba na začiatku roka vložiť do banky, aby sme na konci roka mali na účte 5 150 €? 
Peniaze sme sa zaviazali nevyberať celý rok a banka nám za to pripíše tri percentá z vloženej sumy. 

7. Obvod rovnoramenného trojuholníka je 88 cm. Dĺžka ramena je k dĺžke základne v pomere 7 : 8. 
Napíšte dĺžku základne v decimetroch. 

8. Na kružnici k(S, r = 5,8 cm) si zvoľte 7 rôznych bodov. Koľko rôznych priamok je určených týmito 
bodmi? 

9. Koľko dvojciferných  nepárnych čísel môžeme napísať len pomocou cifier 7, 2, 1, 9, pričom cifry sa 
môžu opakovať? 

10. Akou cifrou končí rozdiel:  1 545 . 1 546 . 1 547 – 346 . 347 . 348 = ? 

11. Napíšte číslo, ktorého súčin jeho tretiny a jeho pätiny je 375. 

12. Koľko decimetrov má obvod  rovnostranného trojuholníka, ak jedna jeho stredná priečka má  
dĺžku 4,75 cm? 

13. Nový tablet APPLE  IPAD 2  na výstave ponúkali za 500 €. Po zavedení na trh do predajní zdražel  
o 10 %. O dva týždne v predajni robili akciu a tak ho zlacneli  o 10 %. Koľko percent z pôvodnej 
ceny je terajšia cena  tabletu? 
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KATEGÓRIA P7 
 
 

14. Napíšte, koľko všetkých kladných celých čísel menších ako 100 môžete vytvoriť z číslic 2, 4 a 6. 

15. Napíšte súčet všetkých rôznych prvočísel, ktoré sa nachádzajú v prvočíselnom rozklade čísla 3 780. 

16. Napíšte číslo, ktoré  treba dosadiť namiesto x, aby platila rovnosť:  
                                   3,2 . 5,625  – 5 .  x = 12,1 + 2 . x – 12,1 – x 
 

17. Dovolenku plánujeme stráviť v Česku a odtiaľ pôjdeme do Švédska.  V Čechách sme dostali za  
1250 €  37 500 českých korún, potom vo Švédsku sme za 850 € dostali 6375 švédskych korún. Pri 
návrate nám zostalo 117 švédskych korún. Koľko českých korún za ne môžeme dostať  pri návrate? 

18. Siedmi trpaslíci priniesli Snehulienke z lesa  dubáky. Prvý jej doniesol niekoľko dubákov, druhý jej 
priniesol o dva viac ako prvý, tretí o tri viac ako druhý, štvrtý o štyri viac ako tretí, piaty o päť viac 
ako štvrtý, šiesty o šesť viac ako piaty. Trpaslík „Kýblik“ jej priniesol  len kyticu kvetov. Keby  si 
ale boli dubáky rozdelili tak, aby mal každý rovnako, Snehulienke by bol doniesol  každý trpaslík 20 
dubákov. Napíšte, koľko dubákov doniesol tretí trpaslík. 

19. Napíšte výsledok príkladu:            37 . 10 + 37 . 6 – 37 . 3 – 37 . 2 – 37 . 2 – 37 . 5 =  

20. Mierka mapy je 1 : 500 000. Turista si chcel vypočítať, koľko kilometrov musí prejsť za deň, ak 
chce ráno vyraziť z chaty pod Chopkom a k večeru doraziť do Liptovského Mikuláša. Odmeral si 
vzdialenosť na mape a zistil, že cesta na nej má dĺžku 3,2 cm. Vypočítajte skutočnú vzdialenosť, 
ktorú musí turista prejsť. Výsledok napíšte v kilometroch. 
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KATEGÓRIA P8 

1. Napíšte desatinné číslo, ktoré  je riešením rovnice: 
                1 – (w + 5) – (w – 1) = 2w – 3 . (2 + 3w)  
 

2. Vypočítajte a výsledok napíšte v najjednoduchšom tvare: 

                                          =
−

−
−








 −⋅−

2
2
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1
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2
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3
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3. Načrtnite si pravidelný šesťuholník. Označte jeho vrcholy A, B, C, D, E, F. Spojte vrcholy AE, BD, 
AD, BE, FC. Šesťuholník sa takto rozdelil na niekoľko rovinných geometrických útvarov. Napíšte, 
koľko trojuholníkov sa v obrazci nachádza. 

4. Napíšte, ktoré zo zvierat sa pohybuje rýchlejšie, ak viete, že slimák sa pohybuje rýchlosťou  1,5 mm 

za sekundu a  korytnačka m
6

7
 za minútu.  

5. Napíšte písmeno označujúce  najmenší výsledok: 

A: 
49

30

8

21

22

21

5

12

2

11

6

5 ⋅⋅⋅⋅⋅  B: 
2

13

62

49
6

14

23

7

31 ⋅⋅⋅⋅   C: 
3

1

32

13

4

9

22

39

13

15

5

11

39

128 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

 

6. Traja automechanici opravia priemerne za tri dni deväť automobilov.  Napíšte, koľko automobilov 
opravia siedmi automechanici za päť dní. 

7. Z číslic 2,2,0,0,3,4,5,8,9 zostavte najmenšie päťciferné číslo deliteľné siedmimi. 

8. Kúzelník na večernom predstavení hádal čísla. Pomocník si myslel číslo. Kúzelník mu ho kázal 
o polovicu zväčšiť. Číslo, ktoré dostal, mal zväčšiť o jeho  tretinu. Kúzelník povedal, že výsledok je 
48. Aké číslo si myslel pomocník? 

9. Paľov otec si šetrí na nové auto. Začal šetriť v januári. Každý mesiac si odloženú čiastku 
zdvojnásobí. Takto si na auto našetrí za  12 mesiacov. Napíšte názov mesiaca, v ktorom mu ešte 
chýba sedem osmín z celkovej sumy? 

10. Juraj chce prepočítať všetky príklady zo zbierky. Keby každý deň vyriešil 32 úloh, mal by zbierku 
prerátanú o deň skôr, ako keď by vypočítal len 28 príkladov denne. Napíšte, koľko príkladov musí 
Juraj prepočítať.  

11. Auto sa pohybuje jednu hodinu rýchlosťou 20 000 metrov za hodinu, kým sa dostane na diaľnicu. 
Keď je  už na diaľnici, tak ide dve hodiny rýchlosťou 125 kilometrov za hodinu. Napíšte, akou 
priemernou rýchlosťou v kilometroch za hodinu sa pohybovalo auto na celej svojej ceste. 
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KATEGÓRIA P8 

12. Napíšte, akou číslicou sa končí súčet čísel:   20112010 + 20102011. 

13. Napíšte najväčšie štvorciferné číslo, ktorého súčin cifier je 420. 

14. Vypočítajte  súčin všetkých celých čísel, ktoré môžeme dosadiť namiesto * do nerovnosti: 
            10 – 19 <  5 . * + 9 < 25 

15. O koľko percent sa zväčší povrch kocky, ak hranu zväčšíme o 20 %? 

16. Z číslic 1, 2, 3, 4  vytvoríme číslo tak, že číslice píšeme za sebou bez medzery.: 
123412341234.............  Konečné číslo má  1001 číslic. Napíšte poslednú číslicu. 

17. Drevenú kocku s hranou 10 centimetrov natrieme tak, že každá jej stena má inú farbu. Po zaschnutí 
farby ju rozrežeme na malé kocky s hranou 1 centimeter. Napíšte, koľko kociek bude mať všetky 
steny nezafarbené.  

18. Vypočítajte:     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =−⋅−⋅−⋅−⋅− 5:4:3:2:1:1122232425  

19. Napíšte, koľko sekúnd je 30% z dvoch hodín. 
 

20. Koľko decimetrov štvorcových má obsah štvoruholníka ABCD, ak strana štvorčeka siete je 40 cm? 

                                              
 
 
 
 
 
 

 


