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Úloha 1 . . . Rozcvička 
Albatros sa pokúšal spočítať jednu úlohu. Trvalo mu to. Prvý rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší 
rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší 

rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší 
rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší 
rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší 
rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Ďalší rok. Na začiatku mal 18 rokov. Koľko 

rokov mal na konci? 

 

Úloha 2 
Štvorcu o obsahu S je vpísaná kružnica L a jej je vpísaný rovnostranný trojuholník o obsahu K. Určite pomer 

obsahov 𝑆 𝐾⁄   

 

Úloha 3 
Paťo sa náhodou dostal do paralelného vesmíru. Koľko sekúnd mu tam trvá jeden rok, ak má 6 mesiacov, 

mesiac má 8 týždňov, týždeň má 5 dní, deň má 30 hodín, hodina má 16 minút a minúta 45 sekúnd? 

 

Úloha 4 

Koľko rôznych trojuholníkov s celočíselnými dĺžkami strán a obvodom 8 existuje? A aké sú to? 

 

Úloha 5 
Čajka s Baškou hrali ping-pong. Zápasili s obrovskou vášňou, nanešťastie sa im podarilo zničiť loptičku. 

Rozhodli sa, že si pôjdu kúpiť druhú. V obchode im povedali, že raketa je o 1 000 korún drahšia ako 

loptička. A to nie je všetko, podarilo sa im zistiť, že raketa a loptička dokopy stoja 1 100 korún. Koľko 

korún stála nová loptička pre Bašku a Čajku? 

 

Úloha 6 
Mišo pozná iba kladné celé čísla, ktoré sú násobkami čísla 182. Jeho malý brat pozná iba celé čísla, ktoré 

sú násobkami čísla 143. Aké je najmenšie číslo, ktoré poznajú obaja? 

 
Úloha 7 
Aký je ciferný súčet čísla 2525 ∙ 3210? 

 
Úloha 8 
Tommy si každé ráno ide zabehať. Beháva v aleji rovnomerne rozmiestnených stromov. Od 

prvého stromu k deviatemu dobehne za osemnásť sekúnd. Ako dlho mu trvá zabehnúť od 

prvého k šesťdesiatemu piatemu stromu? 
 

Úloha 9 
Arthur má tri rovnaké hracie kocky. Jednu kocku vezme a na dve jej steny prilepí zvyšné dve kocky tak, 

aby súčet bodiek, ktoré na tomto útvare zostanú viditeľné, bol čo najväčší. Aký je tento (najväčší) súčet? 

 

Úloha 10 
Jarkina vaňa má dva kohútiky, na studenú a na horúcu vodu. Časom si Jarka všimla, že vaňa 

sa studenou vodou napustí za 4 minúty. Naopak, úplne horúcou vodou sa napustí za 12 minút. Jarka naviac 

zistila, že najviac jej vyhovuje teplota vody vtedy, keď nechá oba kohútiky úplne 

otvorené. Za aký čas sa Jarke naplní vaňa v tomto prípade? 
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