
Školská matematická liga – 1. domáce kolo  
5. ročník  
 

1.úloha: Istý rybár sa dopočul, že 
v čase zatmenia Slnka sa najlepšie 
chytajú ryby. Uplietol si preto úplne 
novú rybársku sieť v tvare obdĺžnika. 

Pri jej pletení urobil presne 36 uzlíkov a na jej obvod umiestnil 
30 farebných guľôčok. Koľko ôk mala táto rybárska sieť? 
Odpovedaj v tvare:  číslo  

 

2.úloha: Rodičia istých austrálskych vtáčikov kŕmia svoje deti od 

narodenia do prvého vzlietnutia takto: mláďa zje denne toľko 

červíkov, koľko má práve dní – napr. trojdňový vtáčik zje tri 

červíky. Koľko dní má mláďa, ktoré za svoj život zjedlo už 210 

červíkov?             Odpovedaj v tvare:  číslo 

 

3.úloha: Učiteľ informatiky na dôchodku vymýšľa pre svojich vnukov 

počítačové programy, ktoré vedia sčitovať, odčitovať, násobiť a deliť. 

Každý deň ich preprogramuje inak a deti majú vymyslieť, v akom poradí 

program robí počtové operácie.                                                                                            

V pondelok zadali vnuci do počítača v uvedenom poradí tieto čísla: Adam 

8, 10 a 2, na obrazovke sa objavilo číslo 9. Benjamín zadal čísla 6, 15 a 3, 

na obrazovke sa objavilo číslo 7. Dominik čísla 4, 6 a 2, na obrazovke sa 

objavilo číslo 5. V utorok opäť skúsili tie isté čísla. Adamovi sa na 

obrazovke objavilo číslo 85, Benjamínovi 95, Dominikovi 27.                                                                                                                                            

Každý deň zadal svoju trojicu čísel 20, 10 a 5 aj dedo. Ktoré číslo sa objavilo dedovi na 

obrazovke     a) v pondelok?  b) v utorok?                                                                           

Odpovedaj v tvare: a) číslo, b) číslo 

4.úloha: Ivo si počas prázdnin každý deň postavil 

niekoľkoposchodovú stavbu z kociek. Aby mu nespadli, dal ju 

do rohu miestnosti. Na obrázku je päťposchodová stavba, na 

ktorú použil 35 rovnakých kociek. Na druhý deň rovnakým 

spôsobom postavil sedemposchodovú stavbu, na tretí deň 

stavbu, na ktorú použil až 220 kociek. a) Z koľkých kociek 

postavil sedemposchodovú stavbu? b) Koľko poschodí mala 

stavba z 220 kociek?                                                                

Odpovedaj v tvare: a) číslo, b) číslo 


