1 V tabuľke s deviatimi políčkami sú tri čísla. Do šiestich voľných políčok napíšte čísla tak, aby súčet čísel
v každom riadku, v každom stĺpci a v oboch uhlopriečkach bol rovnaký.
18
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24
2 Pracovník banky dostal osobitnú prémiu v sume 5 150 Sk Peniaze dostal v 14 bankovkách štyroch
druhov: 1 000 Sk, 500 Sk, 100 Sk a 50 Sk. Z troch druhov bankoviek dostal rovnaký počet kusov a zo
štvrtého druhu dostal päť kusov. Koľko ktorých bankoviek dostal?
3 V jednej prístavnej krčme sa zišlo 12 pirátov. Zvítali sa tak, že každý objal a trikrát poplieskal po chrbte
všetkých ostatných. Koľko objatí bolo vidieť a koľko poplieskaní po chrbte bolo počuť pri tomto zvítaní?
4 Lichobežník je rozdelený jednou uhlopriečkou na dva trojuholníky, ktorých obsahy sú 10 cm2 a 12 cm2.
Jeho dlhšia základňa meria 6 cm. Akú dĺžku má kratšia základňa tohto lichobežníka?
5 Kedy si môžeš kúpiť viac zmrzliny: keď ti zvýšia vreckové o 10 % a cena tvojej zmrzliny zostane
nezmenená, alebo keď sa nezmení tvoje vreckové a cena zmrzliny sa zníži o 10 %?
6 Ktoré z čísel 2100, 375, 550 je najmenšie a ktoré najväčšie?
7 Svedok povedal: Desať minút pred tou nehodou som počul odbíjať hodiny. Nepočítal som, koľko bili, ale
bolo to určite nepárne číslo väčšie ako jedna. Od rána som nebol doma. Teraz na poludnie ukazujú hodiny 4
a 55 minút, ale stoja. To je všetko, čo viem. O koľkej sa stala nehoda?
8 Dĺžka odvesny pravouhlého trojuholníka je 3 cm, polomer v písanej kružnice je 1 cm. Vypočítajte jeho
obsah.
9 S pracovníkom bola uzatvorená takáto dohoda: bude pracovať na skúšku 30 dní. Dostane za každý
odpracovaný deň 1 750 korún. Za každý deň, ktorý bude zaháľať, zaplatí pokutu 2 000 korún. Po 30-tich
dňoch to spočítali a zistili, že mzda sa rovná pokute. Koľko dní pracovník pracoval a koľko nie?
10 Nie je pravda, že ak Platón založil Akadémiu, tak v prípade, že Aristoteles bol jeho žiakom, neštudoval
na Akadémii. Rozhodnite, či je možné na základe tejto pravdivej informácie odpovedať na otázky:
a) Založil Platón Akadémiu?
b) Bol Aristoteles Platonovým žiakom?
c) Študoval Aristoteles na Akadémii?
11 Jeden starý korzár nám raz večer v prístave pri ohni rozprával, že mal v roku 1932 toľko rokov, koľko
ukazujú dve posledné cifry roku, v ktorom sa narodil. A že keď sa o tom zmienil svojmu starému otcovi, on
zistil, že uňho to platí tiež. Kedy sa narodil korzár a kedy jeho starý otec?
12 V dome býva sedem dievčat. Môže sa každá z nich priateliť práve s tromi dievčatami z tohto domu?
13 Štvorec má veľkosť strany 6 cm. Stredy strán AB a AD sú body E a F. Úsečky CF a DE rozdelia štvorec
na štyri útvary. Vypočítajte obsahy týchto útvarov.
14 Pri zábradlí lode stál námorník a pozeral sa na západ. Na druhej strane lode stál pri zábradlí druhý
námorník a pozeral sa na východ. Obaja na seba dobre videli. Ako je to možné, kde bola loď?
15 Dve dvojičky, Lucka a Martinka spolu s Dagmarou, Mariánom a Igorom sa chceli vyfotografovať.
Nevedeli, ako sa majú postaviť. Fotograf splnil podmienku dvojičiek, že chcú stáť vedľa seba a tiež si bol
vedomý toho, že Marián a Igor vedľa seba stáť nikdy nebudú. Určte, koľko snímok by musel urobiť fotograf,
aby zachytil všetky možnosti?

16 Ak k dvojcifernému číslu pripíšeme sprava a aj zľava cifru 1, dostaneme štvorciferné číslo, ktoré je 21
krát väčšie ako pôvodné dvojciferné číslo. Vypočítajte hľadané dvojciferné číslo.
17 Daná je množina M = {x ∈ N ; 100 < x < 1000} a jej podmnožiny
A = { x ∈ M; x = 18k + 2, k∈N }, B = { x ∈ M; x = 19m + 1, m∈N }.
Určte všetky prvky množiny, ktoré sú prvkami oboch množín A a B.
18 Miško si pomyslel jedno číslo z tabuľky. Zuzka hádala, potom povedala, že hľadané číslo
a) je v prvom riadku, b) nie je v druhom stĺpci, c) je párne d) je väčšie ako 3.
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Miško Zuzke povedal, že iba jedna zo štyroch výpovedí je pravdivá a tri zvyšné sú nepravdivé. Ktoré
číslo si Miško myslel?
19 Janka kúpila štyrikrát toľko kilogramov hrušiek ako jabĺk. Potom osemkrát toľko kilogramov
pomarančov, ako bolo jabĺk. Za každý z týchto troch nákupov zaplatila toľko korún za kilogram, koľko
kilogramov každého bolo. Minula 324 korún. Koľko kilogramov pomarančov kúpila?
20 Nájdite štvorciferné číslo deliteľné 7, pre ktoré platí: súčet prvých dvoch cifier je 10, súčet prostredných
dvoch cifier je 10, súčet posledných dvoch cifier je 9.
21 Koľkými rôznymi spôsobmi je možné usporiadať písmená v skupine CDEIIIIINVVV? Viete nájsť
medzi známymi citát G. I. Caesara po víťazstve nad laponským kráľom?
22 Michal išiel na návštevu na motocykli. Keď prešiel polovinu cesty 1 km, dostal defekt. Opravil ho a
išiel ďalej. Prešiel zo zvyšku opäť polovicu a 1 km, znovu dostal defekt. Opravil ho a do cieľa mu chýbalo 8
km. Aká dlhá bola cesta?
23 Na obrázku je 5 očíslovaných polí. Niektoré sú biele, ostatné čierne.
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Zistite farbu každého poľa, ak viete, že súčasne platí:
a) aspoň jedno z polí 1, 3 je biele,
b) z polí 2, 5 je práve jedno čierne,
c) polia 2, 3 majú rovnakú farbu,
d) polia 3, 4 sú rozličnej farby,
e) najviac jedno z polí 1, 5 je čierne.
24 Obvod kruhového výseku, ktorého polomer r = 12 cm, je 39
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5
cm. Vypočítajte jeho obsah.
7

25 Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je číslo n3 + 3 deliteľné číslom n + 3 bez zvyšku.
26 Na piatich kôpkach je 230 kníh. Vieme, že na druhej kôpke je dva razy viac kníh ako na prvej kôpke, na
tretej je viac kníh ako na druhej kôpke a štvrtá kôpka má o 12 kníh viac ako piata kôpka. Koľko kníh môže
byť na jednotlivých kôpkach, ak na každej z nich je viac ako 30 kníh?
27 V lichobežníku KLMN je priesečník uhlopriečok KM, LN bod S. Obsah trojuholníka KNS je 24 cm2,
obsah trojuholníka MNS je 8 cm2. Určte obsah lichobežníka KLMN.

28 Na priečelí domu, ktorý má tri podlažia, je 18 okien. Na každom podlaží svietia práve 4 okná a z troch
okien pod sebou svietia práve dve. Určte, koľko možností osvetlenia okien existuje. Jedna možnosť je
uvedená na obrázku. (S znamená, že v okne sa svieti, N že v okne sa nesvieti).
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29 Nájdite všetky prirodzené čísla deliteľné štyrmi, ktorých ciferný súčet sa rovná siedmim a ciferný súčin
šiestim.
30 Vlak prešiel vzdialenosť z A do B priemernou rýchlosťou 56 km/h. Po 1

1
hodine cesty touto
2

1
hodiny stál. Aby sa podľa stanoveného času dostal do stanice B, musel
2
prejsť zvyšnú vzdialenosť priemernou rýchlosťou 63 km/h. Vypočítajte vzdialenosť miest A a B.

rýchlosťou zo stanice A vlak

31 Z dvoch podobných trojuholníkov má jeden obvod 100 jednotiek a druhý má strany postupne o 8, 14
a 18 jednotiek väčšie ako prvý. Vypočítajte dĺžky strán oboch trojuholníkov.
32 Pomocou intervalov vyjadrite množinu
1
A ={x∈R;
≥ 1 ∨ x2 - 4x + 3 ≥ 0 } .
x −1
33 10 domín je uložených do tvaru obdĺžnika tak, ako je to na obrázku. Určte počet všetkých spôsobov, ako
možno do toho istého obdĺžnika umiestniť 10 domín.

34 V lichobežníku majú základne dĺžky 20 cm a 10 cm, ramená 10 cm a 4 5 cm.
Vypočítajte obsah tohto lichobežníka.
35 Mestečko má menej ako 6 000 obyvateľov. Medzi deťmi je o 10 % viac dievčat ako chlapcov, medzi
dospelými je o 15 % viac mužov ako žien. V mestečku žije o 20 % viac detí ako dospelých. Určte počet
obyvateľov tohto mestečka.
36 Karol sa rozhodol, že pôjde zo štadióna domov autostopom. Cesta je dlhá 46,5 km. Časť cesty išiel pešo
km
km
. Zvyšok cesty sa odviezol autom, ktoré išlo priemernou rýchlosťou 90
.
priemernou rýchlosťou 7,5
h
h
Celá cesta mu trvala jeden a štvrť hodiny. Ako dlho išiel a koľko km prešiel pešo a koľko autostopom?
37 Patrícia bola pred desiatimi rokmi štyrikrát mladšia ako jej matka. Teraz má dve pätiny veku svojej
matky a o 10 rokov bude mať polovinu veku svojej matky. Koľko rokov bude mať, keď dosiahne poloviny
veku svojej matky?
38 Hokejový zápas vyhrali domáci 8 : 6 po tretinách (2 : 1, 2 : 3, 4 : 2). Koľko rôznych priebehov mohol
zápas mať? Pod priebehom rozumieme sled gólov domácich a hostí.
39 Na dvoch kolesách, ktoré sa zvonka dotýkajú, je natiahnutý pás. Určte jeho dĺžku, ak polomery kolies sú
15 cm a 45 cm.

40 Na určitej železničnej trati sa zvýšil počet zastávok. Aby mohli byť predávané lístky do všetkých
zastávok na tejto trati, musela tlačiareň vytlačiť 46 druhov lístkov. Koľko staníc bolo pôvodne a koľko je ich
teraz?
41 Nech M je stred strany rovnostranného trojuholníka ABC, P je päta kolmice z bodu z bodu M na stranu
BC. Vypočítajte obsah trojuholníka MPC, ak strana trojuholníka má veľkosť 4 cm.
42 Z 200 žiakov, ktorí podali prihlášky na gymnázium, bol prijatý každý druhý. Pritom bolo prijatých 35 %
prihlásených dievčat a nebolo prijatých 40 % prihlásených chlapcov. Koľko chlapcov a dievčat sa hlásilo na
gymnázium, a koľko chlapcov a dievčat bolo prijatých?
43 Nad stranami pravouhlého trojuholníka ABC zostrojte štvorce. Vrcholy štvorcov, ktoré nie sú rcholmi
trojuholníka ABC, tvoria šesťuholník. Určte jeho obsah, ak sú dané veľkosti odvesien a, b trojuholníka
ABC.
44 Je daný rovnoramenný lichobežník ABCD s dĺžkou ramien 10 cm, do ktorého je vpísaná kružnica. Aký je
obvod tohto lichobežníka?
45 Cyklistická trasa má 20 km. Stánky s občerstvením sú na druhom kilometri a potom vždy po troch
kilometroch na 5., 8., 11., 14., 17. a 20. km. Nákladné auto, ktoré rozváža kofolu zloží celý objednaný
náklad na jednom mieste trasy a potom ho porozváža na bicykli brigádnik, ktorý uvezie jednu debničku
s kofolou. Na ktorom mieste trasy si má nechať náš brigádnik zložiť celý náklad tak, aby pri rozvážaní
najazdil s debničkami čo najmenej kilometrov, ak objednávka na zajtra je takáto:

Bufet na kilometri
Počet debničiek
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46 Ak zväčšíme polomer kruhu o 3 cm, zväčší sa jeho obsah deväťkrát. O koľko percent sme zväčšili jeho
pôvodný polomer?
47 Označme S stred kružnice opísanej trojuholníku ABC, kde AB = 7 cm, AC = 11 cm a BC = 8 cm.

Ktorý bod spomedzi všetkých bodov na obvode trojuholníka ABC je k bodu S najbližšie?
48 Pre ktoré prirodzené čísla n je číslo 3n2 + 3n + 2 násobkom 5?
49 Dokážte, že neexistuje taká štvorica prirodzených čísel x, y, z , u , že platí

(

)

x2 + y2 = 3 z2 + u2 .

n

⎛ n +1⎞
50 Dokážte nerovnosť n!< ⎜
⎟ , n ≥ 2.
⎝ 2 ⎠

