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                                                Kategória  P 6 
 

1. Napíšte číslo, ktoré sa skrýva pod hviezdičkou:  * . 5 = 9,55 

 

2. Janko Hraško je 25 - krát menší ako Ďuro Truľo. Napíšte, koľko centimetrov meria Janko Hraško, 
ak Ďuro Truľo meria  1,75 metra. 
 

3. Napíšte číslo, ktorým treba nahradiť x, aby platilo: xx  6727 . 
 

4. Napíšte výsledok príkladu zaokrúhlený na jednotky:    
 9,218,217,216,215,214,213,212,211,21  

5. Napíšte počet všetkých dvojciferných prirodzených čísel, ktorých súčet číslic je  7. 
 

6. Napíšte, koľkokrát je obvod najväčšieho štvorca väčší ako obvod najmenšieho štvorca na 
obrázku? 
 
 
 

7. Uhol α je vrcholový s uhlom β. Uhol α  je zároveň aj susedný s uhlom γ. Uhol δ je vrcholový 
s uhlom γ. Napíšte súčet  veľkostí uhlov α, β, γ, δ. 
 

8. Zistite, koľko je takých  prirodzených dvojciferných čísel, ktoré ak vynásobíme ôsmimi, budú 
končiť nulou. 
 

9. Jarko poskladal zo 64 kociek väčšiu kocku. Potom tri steny natrel na modro. Keď farba uschla, tak 
kocku rozobral. Zistil, že medzi kockami nebola ani jedna taká kocka, ktorá by mala tri modré 
steny. Napíšte, koľko kociek malo dve modré steny. 
 

10.  Vypočítajte:  1 432  + 1  431  +   1 430  +  1 429  – 32 – 31 –30 – 29 = 
 

11. Peter zjedol šestinu cukríkov z bonboniéry a 10 cukríkov mu ešte zvýšilo. Napíšte, koľko cukríkov 
mala Petrova bonboniéra ?      
 

12. Napíšte tú zo vzdialeností: 5 006 m,  52 630 dm, 62 400 cm, 3 km, ktorá je najdlhšia. 
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13.  Z čísla 246 391 807 vyškrtnite dve číslice tak, aby ste dostali najväčšie číslo, ktoré je deliteľné 
piatimi. Napíšte získané číslo. 
 

14.  Vypočítajte:     11 – {11 –  11 – (11 – 2) }=  
 

15. Štvorec C má obsah 121 cm2. Štvorec B má obsah 36 cm2. Napíšte, aký je obvod štvorca A  

v decimetroch.  
 
 
 
 

16. Vypočítajte:     10 000 : 0, 001 . 0,01 . 0,1 = 
 

17.  Súčet troch za sebou idúcich nepárnych čísel je 33. Napíšte súčin najmenšieho a najväčšieho 
z nich. 
 

18. Pre zdravý vývoj kostí u detí sa odporúča vypiť každý deň štvrť litra mlieka. Jankina mama sa 
rozhodla, že Janka ho toľko denne vypije . Vypočítajte, koľko dní bude trvať Janke, kým vypije   
1 hl mlieka. (1 hl je 100 l.) 
 

19.  Patrik má v taške 4 modré a 3 červené perá. Najmenej koľko pier musí Patrik vybrať z tašky, aby 
mal istotne dve perá rovnakej farby? 
 

20. Napíšte, koľko je na obrázku štvorcov. 
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1. V matematike súčin rovnakých činiteľov zapisujeme pomocou „skratky“. Napríklad: 3 . 3 = 32, 

 5 . 5 . 5 = 53 . Využite túto „skratku“ a napíšte písmeno, ktoré označuje správny výsledok premeny                   
  106 mm: 
A:  1 km      B: 1 m     C:  100 m     D:  100 dm       E:  1 000 cm. 
 

2. Dve devätiny neznámeho čísla  je šesť pätín. Napíšte, koľko je päť tretín z neznámeho čísla. 
 

3. Napíšte výsledok príkladu:  65 . 4 + 13 . 20  – 28 . 13 =  
 

4. Na oplotenie štvorcovej parcely bolo treba 80 stĺpov, ktoré sú od seba vzdialené 1,2 metra. 
Vypočítajte cenu parcely, ak štvorcový meter stojí  12 eur. 

5. Jakub  poskladal zo 64 kociek väčšiu kocku. Potom tri steny natrel na modro. Keď farba uschla, tak 
kocku rozobral. Zistil, že medzi kockami nebola ani jedna taká kocka, ktorá by mala tri modré steny. 
Napíšte, koľko kociek malo práve jednu modrú stenu. 

6. Samko si kúpil škatuľku lentiliek a hneď polovicu všetkých lentiliek zjedol. Potom zjedol ešte tretinu 
toho, čo  mu zostalo v škatuľke. Zostalo mu 14 lentiliek. Napíšte, koľko bolo všetkých lentiliek               
v škatuľke pôvodne. 

7.  Z čísla 246 391 807 vyškrtnite dve číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie číslo, ktoré je deliteľné 
šiestimi. Napíšte súčin vyškrtnutých číslic. 

8. Napíšte to z dvojice čísel 9432  a  16 622, ktoré je deliteľné 72. 
 

9.  Vypočítajte súčin všetkých kladných deliteľov čísla 20. 
 

10. Napíšte, koľko percent je 20%  z  50% . 
 

11. Napíšte počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, ktorých súčet číslic je  7. Číslice sa v číslach 
nemôžu  opakovať. 

12.  Na vyplatenie sumy 67 eur sme použili  päťeurovky a dvojeurovky. Napíšte, koľko najviac päťeuroviek sme 
mohli použiť, ak sme použili obe platidlá. 

 

13. Napíšte výsledok úpravy zlomku v základnom tvare:   
24.26.28.30.32.34

12.13.14.15.16.17
  

 
 
 
 



   Ústredná komisia PYTAGORIÁDY  

PYTAGORIÁDA 
Súťažné úlohy republikového kola 

35. ročník, školský rok 2013/2014 

                                

Autor: RNDr. Zuzana Valášková 
Recenzent:                     Mgr. Jaroslava Andrejčíková 
Grafická úprava: Mgr. Milena Partelová 
Rozsah: 2 listy 
Vydal:  IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2014 

 

                 
 
                                      Kategória  P 7 
 

14.  V trojuholníku ABC platí o uhloch  :  = 5 : 7. Uhol  je o 18 ° väčší ako uhol . Vypočítajte uhol . 

 
15.  Napíšte rozdiel najmenšieho  päťciferného čísla a najväčšieho trojciferného čísla. 

 
16.  Milan má 3 sestry a každá z nich má dvoch bratov. Napíšte, koľko detí je v rodine? 

 

17.  O koľko percent musíme zväčšiť číslo 
4

1
, aby sme dostali 

2

1
? 

 
18.  Na kartičke je napísané ľubovoľné dvojciferné číslo. Napíšte, koľko rôznych súčtov cifier môžete 

dostať, ak na kartičkách máme všetky dvojciferné čísla.  
 

19. Dvojciferné číslo má na mieste jednotiek číslicu 8. Ak zameníme poradie číslic, dostaneme číslo, ktoré 
je o 45 väčšie ako pôvodné číslo. Napíšte  pôvodné číslo. 
 

20. Ak sčítam dve dvojciferné čísla tvaru   3A a AB dostanem súčet  60. Napíšte súčet číslic  A a B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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1. Zvoľte na kružnici k s polomerom 7 centimetrov deväť rôznych bodov. Ak ich pospájate, dostanete 
deväťuholník. Napíšte súčet vnútorných  uhlov  tohto  deväťuholníka. 

2. Cesta z Valaskej Dubovej do Ružomberka je na mape s mierkou 1 : 60 000 dlhá 4 cm. Vypočítajte, 
akou priemernou rýchlosťou išli turisti, ak im cesta trvala 24 minút.  Výsledok napíšte v kilometroch 
za hodinu. 

3. Napíšte číslicou, koľko spoločných bodov budú mať kružnice k1(S1; r1 = 6 cm) a k2(S2; r2 = 3,5 cm), ak 
stredy daných kružníc sú od seba vzdialené 2 centimetre. 

4. Tretina obvodu kruhu má dĺžku 4π centimetrov. Napíšte, koľko decimetrov má priemer tohto kruhu. 

5. Určte číslo, ktoré je na číselnej osi v strede medzi číslami      – 0,67 a 7,24. 

6. Napíšte všetky prirodzené čísla, ktoré vyhovujú nerovnici:         
9

7

123

2


x
 

7. Myslím si dve celé čísla. Ich súčin je   – 12. Ich súčet je  1. Napíšte súčet čísel, ktoré si myslím. 

8.  Napíšte, či číslo 947 718 621 je deliteľné číslom 72.  

9. Vypočítajte obvod trojuholníka KLM, ak a = 20 cm, b = 16 cm, c = 32 cm, ak body  P, Q, R, K, L, M  sú 
stredy strán trojuholníkov. 
 
  
  
  
  
  
  
  

10. Zlomok 
342242263036

1817161514131211




 upravte na najjednoduchší tvar. Napíšte výsledok do 

odpoveďového hárku. 

11. Máme tri kocky. Jedna je modrá, druhá je červená, tretia je zelená.  Zistite, koľko rôznych 
trojposchodových veží môžeme z týchto kociek poskladať.    

12.  Napíšte číslo, ktoré je riešením rovnice:      
12

17

4

12

17

2



x
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13. Vypočítajte súčet:              
 
  Výsledok zapíšte v najjednoduchšom tvare.                           
 

14.  Cena stolíka po povrchovej úprave stúpla o 50%,  potom jeho cena klesla o  50%. Vypočítajte, koľko 
percent z pôvodnej sumy stojí stolík po zlacnení. 

 

15. Sú dané dve čísla A, B:       A =
12

5

4

17
z     a        B =

34

25

4

17
z .  

Napíšte číslo, ktoré z nich je väčšie v tvare zlomku v základnom tvare. 
 

16.  Vypočítajte: 12,5 : 0,25 : 0,2 : 0,5 : 0,2 = 
 

17. V matematike súčin rovnakých činiteľov zapisujeme pomocou „skratky“. Napríklad: 3 . 3 = 32, 
 5 . 5 . 5 = 53 . Využite túto „skratku“ a napíšte, akou číslicou sa končí číslo 22014 ? 

 

18. V kocke ABCDEFGH sú dané úsečky AC, BC, DF, FH. Napíšte, ktorá z daných úsečiek je najkratšia. 
 

19. Napíšte, koľko štvoruholníkov je na obrázku.  
  
  
  
  
 
 

20. V škatuli  na ponožky máme 10 párov hnedých ponožiek a 15 párov čiernych ponožiek. Najmenej 
koľko ponožiek musíme určite vytiahnuť, aby sme mali istotu, že máme dva páry ponožiek rovnakej 
farby? 

 

 

 

 


