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KATEGÓRIA P3 

1. Za dva koláčiky by sme zaplatili 32 centov. Koľko centov zaplatí Peter, ak kúpi po jednom 
koláčiku pre seba a pre troch  súrodencov? 

 
2. Napíšte slovom, aké znamienko matematickej operácie treba doplniť do štvorčeka 

v príklade:                   82  9= 52 + 21  
 

3. Pri jednom počítači v počítačovej učebni môžu pracovať  len dvaja žiaci. Napíšte, najviac 
koľko žiakov môže  pracovať v počítačovej učebni, ak je v nej 13 počítačov, pričom jeden 
počítač používa učiteľ ? 

 
4. Vypočítajte:        6 +  32 –  3 – 12 – 2 –12  = 
5. V čísle  5 182 vyškrtnite dve číslice tak, aby vzniklo najväčšie dvojciferné číslo, potom to 

zopakujte tak, aby vzniklo najmenšie dvojciferné číslo. Napíšte ich rozdiel. 
6. Paľova babka bude mať o tri roky šesťdesiat rokov. Napíšte, pred koľkými  rokmi 

oslavovala päťdesiate narodeniny. 
7. Napíšte výsledok príkladu:      23 – 20 + 3 – 3 + 6 – 6  = 
8. Veverička Majka si cez leto zbierala do skrýše orechy. Mala dve skrýše. V prvej skrýši 

mala sedemdesiat orechov a v druhej mala päťdesiat orechov. Napíšte,  koľko orechov jej 
zostalo do konca zimy, ak doteraz zjedla polovicu orechov. 

9. Vytvorte z číslic 1, 5, 6 a  4 najväčšie štvorciferné číslo. Každú číslicu  použite iba raz. 
Napíšte súčet číslic čísla, ktoré ste vytvorili. 

10. Napíšte, koľko číslic napíšete, ak budete písať za sebou čísla väčšie ako 2 a menšie  
ako 11. 

11.  Napíšte výsledok príkladu:     55 – 7 – 7– 7 + 21 = 

12.  Sestra je o dva roky staršia ako brat. Napíšte, o koľko rokov bude sestra staršia od brata 
o  tri roky ? 

13.  Matej má v taške 2 modré a 2 červené  pastelky. Najmenej koľko pasteliek  musí vybrať 
z tašky, aby mal  určite dve pastelky rovnakej farby? 

14. Pred Martinom v rade  na obed stálo 12 detí. Martin bol predposledný v rade. Koľko detí 
stálo v rade? 

15.  Napíšte, koľkokrát napíšeme číslicu 1,ak budeme písať  za sebou čísla od 1 do 20.  
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KATEGÓRIA P4 

1. Napíšte, koľko núl bude vo výsledku príkladu:   2 . 5 . 10 . 2 = 

2. Napíšte najmenšie trojciferné číslo, ktoré má súčet číslic 15. 

3. Súčet troch čísel je 168. Prvý sčítanec je 55, druhý je o 28 menší. Napíšte, aký musí byť tretí 
sčítanec. 

4. Jurko stál v rade na obed. Spočítal, že pred ním stojí trinásť detí a dvadsať detí stojí za ním. 
Napíšte, koľko detí stálo v rade na obed. 

5. Napíšte, aké číslo treba dosadiť namiesto , aby platilo:  

                                               76 – 4 .  + 6 . 4 – 76 = 0 

6. Snehulienka rozdávala všetkým siedmim trpaslíkom cukríky. Každému dala do ľavej ruky po 
jednom cukríku a do pravej ruky po dva cukríky. Koľko cukríkov rozdala Snehulienka? 

7. Martina riešila domácu úlohu z matematiky tri minúty a 30 sekúnd, Peter 210 sekúnd a Igor 
bez 20sekúnd 5 minút. Napíšte meno toho z detí, ktoré  riešilo úlohu najdlhšie? 

8. Napíšte, koľko centimetrov stuhy potrebuje Aneta  na obšitie piatich štvorcových obrúskov 
pre mamu k narodeninám, ak strana jedného obrúska je dlhá 25 cm? 

9. Janko je menší ako Filip. Milan je väčší ako Filip. Martin je menší ako Janko. Ktorý 
z chlapcov je najmenší? 

10.  Napíšte výsledok príkladu: 97 – 24 – 3 + 27 = 

11.  Vytvorte z číslic 3, 5, 6 a  9 najväčšie štvorciferné číslo. Každú číslicu  použite iba raz. 
Napíšte súčet číslic v čísle, ktoré ste vytvorili. 

12. Napíšte, koľko číslic napíšete, ak budete písať za sebou čísla väčšie ako 5 a menšie  
ako 15. 

13. Napíšte, ktoré číslo musíme zmenšiť 5 - krát, aby sme dostali 100 ? 

14.  Sestra je o štyri roky staršia ako brat. O koľko rokov bude sestra staršia od brata po šiestich       
rokoch ? 

15.  Jaromír má v taške 3 modré a 3 červené perá. Najmenej koľko  pier musí vybrať z tašky, 
aby mal  vybraté určite dve perá rovnakej farby? 
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KATEGÓRIA P5 

1. Napíšte číslo, ktorým musíme nahradiť * v príklade: 
     (14 – 5) . (* – 9 ) . 15 = 0 

2. Napíšte, koľko núl bude vo výsledku príkladu: 23 . 203 . 2 003 = 

3. Mladšia  sestra vygumovala Petrovi v dvoch príkladoch čísla.   
Príklady:  a) 730 : _____ = 6, zvyšok  4 
                b)  (15 + 4) . (____ –  9 ) = 0 
Napíšte súčet vygumovaných čísel. 

4. Napíš najväčšie trojciferné číslo, ktoré má súčet číslic 15. 

5. Napíšte súčet  všetkých správnych výsledkov: 
      58 – 42 : 6 = 51                                8 + (12 : 4 ) . 2 + 5 = 20           
4 + 3 . (14 – 4) =34                                       5 . 8 – 8 : 4 . 4 = 31 

6. Rýchlik z Bratislavy do Košíc má odchod z Bratislavy o 13:45 a príchod 17:20. Koľko minút mu trvala cesta, 
ak cestou pre zlé počasie  rýchlik meškal 25 minút. 

7. Martin čítal knihu o upíroch a zistil, že práve číta 79 – tu  stranu od začiatku aj od konca. Napíšte, koľko 
strán má kniha. 

8. Napíšte súčin číslic, ktoré musíme preškrtnúť z čísla 935 168, aby sme dostali najväčšie štvorciferné číslo. 

9. Na lezeckej  vytrvalostnej súťaži slimákov vyhral slimák Maťo, ktorý za daný čas prešiel  
3 m 54 dm 120 cm. Druhý bol slimák Paťo, ktorý prešiel o 12 dm a 80 cm kratšiu vzdialenosť za ten istý 
čas. Napíšte, koľko centimetrov preliezol Paťo. 

10. Vypočítajte: 8 . 32  – ( 5 . 32 + 2 . 32 ) =.  
11. Napíšte, koľko trojuholníkov je na obrázku:   

 
 

 
 

12. Na dvoch rukách máme 10 prstov.  Koľko prstov máme na desiatich rukách? 

13. Mama  Petráňová má troch synov a každý z nich má dve sestry. Napíšte, koľko detí žije v rodine 
Petráňovcov. 

14.  Čísla v štvorci sú doplnené podľa nejakého pravidla. Napíšte, ktoré číslo treba doplniť do chýbajúceho 
okienka? 

 
 
 
 
 

 

 

 

15. V pravom vrecku  mám 15 eur. V ľavom 19 eur. Koľko eur musím preložiť z jedného  vrecka do druhého, 
aby som mal v obidvoch vreckách rovnako? 
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KATEGÓRIA P6 

1. Napíšte, koľkokrát sa bude nachádzať jednotka vo výsledku príkladu: 
                                   1,1 . 1,01 . 1,001 = 

2. Napíšte najväčšiu číslicu v  najväčšom trojcifernom čísle, ktoré má súčet číslic  13. 

3. Napíšte súčin  všetkých nesprávnych výsledkov: 
      58 – 42 : 6 = 51                                 8 + (12 : 4 ) . 2 + 5 = 20           
4 + 3 . (14 – 4) = 34                                       5 . 8 – 8 : 4 . 4 = 31 

4. Aké číslo treba dosadiť namiesto x, aby platilo:  
256 – 4 . x + 11 . 4 – 256 = 0 

5. Napíšte súčin všetkých  číslic výsledku príkladu:  
                             11 . 32  – ( 8 . 32 + 2 . 32 ) = 

6. Napíšte, koľko decimetrov stužky potrebuje Silvia  na obšitie siedmich štvorcových 
obrúskov pre mamu k narodeninám, ak strana jedného obrúska je dlhá 65 cm? 

7. Z kartičiek, na ktorých sú číslice 1, 2, 3, 4 vytvárame všetky štvorciferné čísla. Napíšte, 
koľko  sa takých čísel dá vytvoriť.  

8. Vypočítajte a napíšte výsledok: 

     11.41.41.41.41.4   = 

9. Napíšte, koľko núl sa bude nachádzať vo výsledku príkladu: 
        2 . 8 . 25 . 10 . 27 . 44 . 55  = 

10.  Napíšte číslo, ktoré  je na číselnej osi od čísla 2  rovnako vzdialené ako od čísla 8? 

11.  Ak hádžeme dvoma hracími kockami  a vždy sčítame čísla, ktoré dostaneme, môžeme 
dostať niekoľko rôznych súčtov. Napíšte, koľko rôznych súčtov môžeme dostať. 

12.  Môj starší brat má o 4 roky viac ako ja. Spolu máme 34 rokov.  Napíšte, koľko rokov má 
teraz  môj brat? 

13.  Napíšte súčet deliteľa, delenca a zvyšku po delení :  1 234 : 50 
14.  Michal napísal  za sebou  všetky  prirodzené čísla väčšie ako  98 a menšie ako 110. 

Pritom vzniklo jedno megačíslo. Koľkociferné megačíslo napísal Ferko? 
15.  Napíšte výsledok príkladu:   0,0.1,0.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1  
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KATEGÓRIA P7 

1. Na pláne mesta je znázornený  trávnatý park tvaru obdĺžnika s rozmermi 20 cm a 30 cm. 
Mierka plánu je 1 : 150. Napíšte, koľko eur zaplatí mesto za jeho pokosenie, ak firma pýta za 
pokosenie metra štvorcového 50 centov. 

2. Napíšte súčin číslic, ktoré sa nachádzajú vo výsledku príkladu:  
                                           3,3 . 3,03 . 3,003 = 

3. Napíšte najväčšie trojciferné číslo, ktoré má súčet číslic  13. 

4. Stará mama má vnučky dvojičky. Všetky tri majú spolu 78 rokov. Stará mama je od  vnučiek 
staršia o 54 rokov. Napíšte, koľko rokov má každá vnučka. 

5. Miestnosť má tvar štvorca a v každom kúte je jedna mačka. Napíšte, koľko mačiek je 
v miestnosti, ak každá mačka vidí tri mačky. 

6. Na medzitriednych pretekoch v behu prvý siedmak prebehol trať  za 20 minút 45 sekúnd. 
Druhý za 1 140 sekúnd, tretí zaostal za prvým o 2 minúty a 15 sekúnd. Janka dobehla 
predposledná s časom horším  ako prvý o 15 minút. Napíšte, koľko pretekárov dobehlo ešte 
za Jankou. 

7. Aké číslo treba dosadiť namiesto x, aby platilo:  
2,56 – 4 . x + 9 . 4 – 2,56 = 0 

8. Pani učiteľka rozdávala za dobre vyriešenú úlohu cukríky. Úlohu malo správne vyriešenú 
trinásť detí. Každému dala do ľavej ruky po dva cukríky a do pravej ruky po tri cukríky. 
Napíšte, koľko cukríkov rozdala pani učiteľka? 

9. Napíšte výsledok príkladu:    0,6 . 32  – ( 0,3 . 32 + 0,2 . 32 ) = 
10.  Sedem koní zožerie za 3 dni 21 vriec krmiva. Koľko rovnakých vriec krmiva treba na 5 dní 

pre 5 koní? 
11. Od súčtu najväčšieho a najmenšieho štvorciferného čísla odčítajte súčet najväčšieho a 

najmenšieho trojciferného čísla. Napíšte číslo, ktoré vám vyšlo. 
12. Janka dobehla do cieľa na pretekoch ako trinásta. Za ňou dobehlo dvakrát toľko detí, ako 

dobehlo pred ňou.  Napíšte, koľko detí dobehlo do cieľa? 
13. Samuel vynásobil všetky celé čísla väčšie ako 96 a menšie ako 114. Pritom vzniklo jedno 

megačíslo. Napíšte, koľko núl malo na konci Samuelovo megačíslo? 
14.  Vnútorné uhly v trojuholníku majú veľkosti  α = 30°, β = 100°, γ = 50°. Napíšte, koľko 

stupňov má súčet všetkých vonkajších uhlov v tomto trojuholníku. 

15. Juraj, Betka, Filip a malý brat Juraja išli do kina. Jurajov  malý brat chcel  sedieť pri Betke. 
Napíšte, koľkými rôznymi spôsobmi  si mohli sadnúť v kine, ak všetky lístky mali do jedného 
radu vedľa seba. 
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KATEGÓRIA P8 

1. Rybársky zväz  vystaval nový rybník. Do rybníka nasadili 
5

2
 kaprov, 

4

1
pstruhov, 

15

3
 amurov. 

Ostatných rýb bolo 600.  Napíšte, koľko všetkých rýb nasadili do rybníka. 

2. Napíšte, na koľko  najmenej častí môžu rozdeliť  rovinu 3  navzájom rôznobežné priamky. 

3. Je daný štvorec ABCD, označte stredy  jeho strán E, F, G, H. Pospájajte navzájom všetky 
body E, F, G, H. Napíšte, koľko trojuholníkov sa nachádza vo vami vytvorenom obrazci. 

4. Drevenú kocku s hranou 5 cm natrieme na zeleno. Keď farba zaschne, tak ju rozrežem na 
kocky s hranou 1 cm. Napíšte, koľko kociek nebude  mať ani jednu zelenú stenu. 

5. Úsečku dlhú 15 centimetrov sme rozdelili v pomere 8 : 12. Napíšte, koľko centimetrov meria 
dlhšia časť úsečky. 

6. V čísle 2*4 nahraďte * číslicou tak, aby číslo bolo násobkom čísla 9. Napíšte číslicu, ktorú ste 
doplnili. 

7. Napíšte číslo, ktoré zmenšené o svoje tri sedminy je 120. 

8. Uhlopriečka v mnohouholníku je úsečka, ktorá spája dva  vrcholy mnohouholníka, ktoré nie 
sú susedné. Napíšte, koľko uhlopriečok má sedemuholník. 

9. Rovnoramenný trojuholník má strany dlhé 5 cm a 11 cm. Napíšte, najmenej koľko 

centimetrov môže mať obvod  takéhoto trojuholníka. 

10. Napíš, akým  prirodzeným číslom treba nahradiť  X, tak aby platilo:      X . X = X + X. 

11. Napíšte číslo, ktoré označuje na koľkom desatinnom mieste sa bude nachádzať číslica 7 vo 

výsledku príkladu:       2,3 . 2,03 . 2,003 = 

12. Súčin rovnakých činiteľov v súčine sa v matematike dá napísať podľa vzoru:  

4 . 4 = 42, 4 . 4 . 4 = 43. Postupujte podľa vzoru a napíšte výsledok príkladu:  

                          33 + 32 + ( – 3)3 +  ( – 3)2 – ( – 3)2    

13. Napíšte najmenšie trojciferné číslo, ktoré má súčet číslic  13. 

14. Stará mama má vnučky dvojičky. Všetky tri majú spolu 78 rokov. Stará mama je od  vnučiek 

staršia o 54 rokov. Napíšte, koľko rokov má stará mama. 

15. Martina chcela narysovať trojuholník. Mala dané dve strany 5 cm a 8 cm. Napíšte, koľko 

centimetrov musela mať tretia strana, ak hľadala najkratšiu možnú stranu s celočíselnou 

dĺžkou. 


