
1. domáce kolo ŠML   -  riešenia 
 

1. úloha – 5. roč.  
 
Nová rybárska sieť má 36 uzlíkov. Tie môžu byť umiestnené všetky v 1 rade (obr. 1),             
v 2 radoch po 18 uzlíkov (obr. 2), v 3 radoch po 12 uzlíkov (obr. 3), v 4 radoch po 9 uzlíkov      
(obr. 4) alebo v 6 radoch po 6 uzlíkov (obr. 5). 

 
Teraz spočítame, koľko guľôčok je na sieťach. V poradí od obr. 1 po obr. 5 sú to počty: 78, 44, 
34, 30 a 28 guľôčok. Podľa ich počtu  vidíme, že rybár si uplietol sieť na obr. 4 a tá má 50 ôk. 
 

2. úloha – 5. roč.  
Dvojdňový vtáčik zjedol za svoj život 3 červíky (1+2). Trojdňový vtáčik zjedol za prvé 2 dni 
svojho života 3 červíky, tretí deň zjedol 3 červíky, takže spolu 6 červíkov (3+3), atď. 
V tabuľke je pri každom veku vtáčika uvedené, koľko zjedol za svoj život červíkov. 

 
Mláďa, ktoré za svoj život zjedlo 210 červíkov, má 20 dní.  
 
 



3. úloha – 5. roč. (1. úloha – 6. roč.) 
 

 
 

4. úloha – 5. roč. (2. úloha – 6. roč.) 
Predstavme si, že poschodia k stavbe pridávame odspodu – celú stavbu nadvihneme a pod 
ňu postavíme nové poschodie kociek. Každé ďalšie poschodie stavby pozostáva z toľkých 
kociek ako predchádzajúce, plus pribudne jeden rad „predných“ kociek, na ktorých nie sú 
položené žiadne kocky.                                                                                                                     
Počty kociek na jednotlivých poschodiach (zhora) sú takéto: 

 
a) Sedemposchodovú stavbu postavil Ivo z 84 kociek. 
b) Stavba z 220 kociek mala 10 poschodí. 



3. úloha – 6. roč. (1. úloha – 7. roč.) 
 
Vypíšeme si podstatné informácie z rozhovoru chlapcov: 
Chlapec 1: V strede je Tomáš. 
Chlapec 2: Ja som Denis. 
Chlapec 3: V strede je Luky. 

 
 
 

4. úloha – 6. roč. (2. úloha – 7. roč.) 
 
Súčet čísel od 1 do 12 je 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78. Súčet čísel v krúžkoch na 
červenej a modrej kružnici musí byť rovnaký : 78:2=39. V tabuľke sú všetky štvorice čísel, 
ktoré dávajú súčet 39 a môžu byť na modrej kružnici. Zvyšných 8 čísel dáva tiež súčet 39 
a môžu byť na červenej kružnici. 

Štvorica čísel Zvyšných 8 čísel 

12, 11, 10, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

12, 11, 9, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

12, 10, 9, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Existujú 3 rôzne rozdelenia čísel. Matúšovi bratia našli rôzne riešenia úlohy. Keby ich však 
bolo o jedného viac, nepodarilo by sa im nájsť všetkým rôzne riešenia. Museli byť traja.         
a) V krúžkoch na modrej kružnici mohla byť jedna zo štvoríc čísel v tabuľke.                               
b) Matúš má 3 bratov 
 

3. úloha – 7. roč. (1. úloha – 8. roč.) 
 

 



4. úloha – 7. roč. (2. úloha – 8. roč.) 
 

 

 
 
 
 



3. úloha – 8. roč. (1. úloha – 9. roč.) 
  

 

 

4.úloha – 8. roč. (2. úloha – 9. roč.) 

 



3. úloha – 9. roč.  
 
Dokreslime si do obrázka niekoľko pomocných čiar: 
Pôvodná nálepka mala tvar pravidelného šesťuholníka so 
stranou dlhou 8 cm. Malé rovnostranné 
trojuholníčky majú stranu dlhú 4 cm. Nová nálepka má tvar 
rovnostranného trojuholníka so stranou dlhou 3 . 4 = 12 cm. Jej 
obvod je 3 . 12 = 36 cm. Pôvodná nálepka mala obsah 24 
trojuholníčkov, Félix odstrihol 15 z nich, teda 15/24 = 5/8 
nálepky. 
a) Nová nálepka má obvod 36 cm. 
b) Félix odstrihol 5/8 pôvodnej nálepky. 
 
 

4. úloha – 9. roč. 

 
Peter prešiel vzdialenosť 84 km. Jeho pôvodne plánovaná rýchlosť aj čas boli vyjadrené 
celým číslom. Pre rýchlosť pohybu platí v = s/t, kde v je rýchlosť, s je prejdená dráha a t je čas 
pohybu. Pre výpočet dráhy platí vzťah s = v . t. Súčin pôvodne plánovanej rýchlosti a času 
musí byť 84. Petrova skutočná rýchlosť bola o 2 km/h vyššia ako plánovaná rýchlosť. Jeho 
skutočný čas bol o 1 h kratší. V tabuľke sú všetky možné kombinácie plánovaných rýchlostí aj 
časov, z nich vypočítaných skutočných rýchlostí a časov a nakoniec vzdialeností, ktoré by 
Peter prešiel, keby išiel danou rýchlosťou daný čas. 
 

plánovaný čas (h) 1 2 3 4 6 7 

plánovaná rýchlosť (km/h) 84 42 28 21 14 12 

skutočný čas (h) 0 = 1 - 1 1 2 3 5 6 

skutočná rýchlosť (km/h) 86 = 84 + 2 44 30 23 16 14 

prejdená trasa rýchlosť (km/h) 0 = 0 . 86 44 60 69 80 84 

 
a) Peter prišiel do dediny za 6 hodín. 
b) Peter išiel rýchlosťou 14 km/h. 
 
 


