
Úloha č. 1

Zadanie:
Na obrázku je útvar zložený z 36 zhodných trojuholníkov. Najmenej koľko trojuholníkov 
potrebujeme dokresliť, aby vznikol šesťuholník?

Postup riešenia:  
1. Pospájame vrcholy trojuholníkov tak, aby nám  vznikol šesťuholník.  Šesťuholník má vrcholy 
tam, kde sa pretnú priamky spájajúce vrcholy trojuholníkov.

2. Ak si útvar pekne načrtneme, môžeme vidieť chýbajúce trojuholníky a dorysujeme im chýbajúcu 
stranu.

Odpoveď: Je potrebné dokresliť minimálne 18 trojuholníkov, aby z útvaru vznikol šesťuholník.

Poznámka: Všetci ste túto úlohu mali dobre, ale dajte si pozor, aby ste nezabudli písať riešenie 
celou vetou, ak odpovedáte na otázku, a postup riešenia. Aj takéto malé banality vám môžu pri 
vyhodnocovaní pekne zavariť :D.



Úloha č. 2 
Zadanie:
Dopočítaj všetky uhly v lichobežníkoch AEFG a ECHF, ak:
• ABCD je obdĺžnik
• |  AED| = 90°∢
• |  BCA| = 62°∢
• GH || AC
Výsledky: 

- Lichobežník AEFG:
| AEF| = 90°∢
| EFG| = 90°∢
| FGA| = 118°∢
| GAE| = 62°∢

- Lichobežník ECHF:
| ECH| = 28°∢
| CHF| = 152°∢
| HFE| = 90°∢
| FEC| = 90°∢

Riešenie: 
Toto bola jednoduchá úloha na preskúšanie vašich vedomostí na dopočítavanie uhlov.

1 Pozrieme sa na | DCB|. Ten je rozdelený úsečkou |AC| na súčet uhlov | BCA| a | DCA|. ∢ ∢ ∢
Vieme že | DCB| je pravý (roh obdĺžnika) a veľkosť  | BCA| máme v zadaní ako 62°. ∢ ∢
Jednoduchým odčítaním dopočítame | DCA| = 28° ∢

2 Presunieme pozornosť na | CHF|. Ten zistíme odčítaním od 180° veľkosť | DHF|. Vďaka ∢ ∢
pravidlu rovnobežiek preťatých priečkou vieme, že | DHF| bude zhodný s | DCA|. To že sú∢ ∢
úsečky |GH| a |AC| rovnobežné máme v zadaní. | CHF| = 152°∢

3 Rovnako zo zadania a pravidla rovnobežiek preťatých priečkou vieme, že uhol | AED| bude∢
zhodný s | EFG|, | CEF| a | HFE|. Hodnotu | AED| máme v zadaní ako 90°. ∢ ∢ ∢ ∢

4 | DAC| je, zase vďaka rovnobežkám preťatých priečkou, zhodný s | BCA|, takže 62°.∢ ∢
5 | AGF| môžeme vypočítať iným spôsobom, ktorý môže slúžiť aj ako kontrola správnosti. ∢

Vieme, že súčet uhlov v lichobežníku je 360°. V lichobežníku AEFG poznáme už tri uhly a 
štvrtý vieme vypočítať. 360° - | AEF| - | CEF| - | DAC| = 360° - 90° - 90° - 62° = 118°∢ ∢ ∢

Poznámka: Táto úloha sa môže riešiť mnohými spôsobmi. Snažila som sa vám tu zapojiť
 do riešenia zopár rozličných spôsobov. Každý použil taký spôsob, ktorý bol podľa neho 
najjednoduchší. Ak ste mali s touto úlohou problém odporúčam vám znova si preštudovať čo platí 
pri rovnobežkách preťatých priečkou a ktoré uhly majú zhodné veľkosti. Prikladám vám sem 
jednoduchý obrázok aby ste nemuseli hľadať.

 Kontrolórka Biba ;P
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Úloha č. 3 
Zadanie:
Dvojciferné číslo má ciferný súčet 12. Ak zmeníme poradie jeho cifier, získame číslo o 18 väčšie. 
Aké je pôvodné číslo?

Riešenie:
Táto úloha je veľmi jednoduchá. Najprv si vypíšeme všetky dvojciferné čísla, ktoré majú ciferný 
súčet 12: 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93. 
Ak zmeníme poradie cifier pôvodného čísla, dostaneme číslo o 18 väčšie. Z toho vyplýva, že 66 nie 
je pôvodné číslo, lebo ak zmeníme poradie jeho cifier, dostaneme rovnaké číslo. Taktiež čísla 75, 
84 a 93 nemôžu byť pôvodným číslom, lebo ak zmeníme poradie ich cifier, dostaneme čísla od nich
menšie.
Zostali nám teda čísla 39, 48 a 57. Teraz musíme zistiť, ktoré z týchto čísel vyhovuje zadaniu. Preto
v každom z týchto čísel vymeníme cifry a odčítame od novovzniknutého čísla číslo pôvodné:
39 → 93  93 – 39 = 54
48 →  84 84 – 48 = 36
57 →  75 75 – 57 = 18
Hľadaným číslom je teda číslo 57. 
Úloha sa dala riešiť aj pomocou sústavy rovníc (jeden zo súťažiacich ju tak riešil). Najprv si 
pôvodné číslo zapíšeme ako x.10 + y (číslo, ktoré má na mieste desiatok cifru x a na mieste 
jednotiek cifru y). Ciferný súčet musí byť 12, dostávame teda prvú rovnicu: x + y = 12.
Ak číslu x.10 + y zmeníme poradie cifier, dostaneme číslo y.10 + x. Vieme, že toto číslo musí byť 
o 18 väčšie ako x.10 + y, dostávame teda druhú rovnicu:
10.y + x – (10.x + y) = 18
10.y + x – 10.x – y = 18
9.y – 9.x = 18 /:9
y – x  = 2
Dostávame sústavu dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi:
x + y = 12
-x + y = 2 Tieto rovnice sčítame
2.y = 14
y = 7
Dosadíme y do rovnice x + y = 12:
x + 7 = 12
x = 12 – 7
x = 5
Pôvodné číslo je x.10 + y, po dosadení 5.10 + 7 a to sa rovná 57, čo je naše pôvodné číslo.
Neviem, či ste sa už sústavy rovníc učili a podľa mňa je riešenie pomocou sústavy rovníc zložitejšie
a zdĺhavejšie ako prvá popísaná metóda, no niekomu sa môže táto úloha lepšie riešiť takto 
a rozhodne je to zaujímavé riešenie, ktoré stojí za zmienku.
Veľa z Vás napísalo len výsledok bez postupu. Keďže táto úloha bola ľahká, tí, čo nenapísali 
postup, dostali 3,5 bodu. Výsledky mali všetci správne, body išli dole len za nejasnosti v postupe, 
poprípade za chýbajúci postup.

Matej



Úloha č. 4
Zadanie:
Ak doplníme do prázdnych políčok čísla, bude každá pätica v ľubovoľnom riadku, stĺpci, aj v oboch
uhlopriečkach tvoriť aritmetickú postupnosť. Akému číslu je rovné x? (Čísla a,b,c,d,e tvoria 
aritmetickú postupnosť, ak rozdiel ľubovoľných dvoch susedných čísel je rovnaký, t.j. b – a = c – b 
= d – c = e - d)

Riešenie:

1. V tomto stave tabuľky nedokážeme zistiť, akému číslu je X rovné. Na to, aby sme X mohli 
nájsť, musíme mať v pravom stĺpci okrem čísla 21 aj druhé číslo.

2. Jediné miesto, kde pomocou aritmetickej postupnosti dokážeme dopočítať ostatné čísla, je 
uhlopriečka smerujúca z ľavého horného rohu do pravého dolného. Keďže vieme, že 
24-16=8, môžeme danú uhlopriečku vyplniť:

32

40

24+8=32

32+8=40



3. Teraz už v pravom stĺpci máme 2 čísla – 21 a 40. Môžeme teda pomocou aritmetickej 
postupnosti doplniť aj ten. Vieme, že 40-21=19. K číslu 21 musíme 4x pripočítať neznáme 
číslo, aby sme dostali číslo 40. To znamená, že neznáme číslo sa bude rovnať 19:4 –  teda 
4,75. Teraz už vieme zistiť, akému číslu sa rovná X:

4. X=35,25  

Základné kritériá hodnotenia:
• Nesprávny výsledok: 0/5 bodov
• Správny výsledok bez postupu a tabuľky: 3/5 bodov
• Správny výsledok bez postupu alebo bez tabuľky: 4,5/5
• Správny výsledok s postupom a tabuľkou: 5/5 bodov

Prajem veľa šťastia s     2. sériou :D  

-Lukáš

32

40

21+4,75=25,75

25,75+4,75=30,5

=35,25



Úloha č. 5
Zadanie:
Stavba je postavená z kociek s hranou 2 cm.
• Vypočítaj objem stavby
• Vypočítaj povrch stavby

Výsledky:
- Objem stavby: 88cm³
- Povrch stavby: 152cm²

Riešenie:
Táto úloha bola na preskúšanie vášho priestorového videnia.

1. Spočítame si počet kociek z ktorých sa stavba skladá. 1. vrstva má 6 kociek, 2.   má 3 
kocky a 3. má 2 kocky, dokopy 11 kociek. 

2. Objem stavby vypočítame vynásobením počtom kociek krát objem jednej kocky. S= 
a³*11 = 2³*11 = 88cm³

3. Teraz si potrebujeme spočítať počet plôch a to pomocou pôdorysu, bokorysu a nárysu. 

Pôdorys = 6 Nárys = 6 Bokorys = 7
4. Spočítame si počet plôch. (6+6+7)*2 = 38 (krát dva lebo, napr. pôdorys je síce spodná 

strana stavby ale keď sa na stavbu pozrieme v hora tak musíme pripočítať aj tie plochy, 
to isté platí pre nárys a bokorys). 

5. Nesmieme zabudnúť, že 38 je len počet plôch a nie povrch. 38*2² = 152cm²



Úloha č. 6
Zadanie:
Šimon sa zúčastnil stavbárskej súťaže v Írsku. 2/7 súťažiacich skončili pred ním, 2/3 predbehol. Na 
ktorom mieste sa umiestnil Šimon, ak predbehol 14 súťažiacich?

Riešenie: 
Za Šimonom boli 2/3 súťažiacich, to bolo 14. Potrebujeme zistiť úplný počet súťažiacich, pričom 
platí:
2
3
x=14 

x=21.
Celkovo bolo 21 súťažiacich.
Šimona predbehlo 2/7 súťažiacich, takže:
2
7
x=
2
7
×21=6.

Pred Šimonom bolo 6 ľudí, tým pádom musel byť 7. v poradí.



Úloha č. 7
Zadanie:
Gertrúda si myslí číslo. O jej čísle vieme:

• je to 6-ciferné číslo

• žiadna cifra sa v čísle nenachádza dvakrát

• súčet cifier, ktoré sa nachádzajú na mieste tisícok a desaťtisícok je 3

• číslo je deliteľné číslom 6

• je to najmenšie možné číslo

Nájdi ho.

Riešenie:
O Gertúdinom čísle vieme, že je to šesťciferné číslo a zároveň to má byť najmenšie možné číslo,
ktoré spĺňa jej požiadavky. Najprv potrebujeme vyriešiť aké cifry sa budú nachádzať na miestach
tisícok a desaťtisícok. Súčet 3 môžeme dostať týmito spôsobmi:

• 0+3
• 3+0
• 1+2
• 2+1

Pre nás je najvýhodnejší spôsob 0+3 pretože na miestach desaťtisícok bude cifra 0 a na miestach
tisícok bude cifra 3. Na pozíciu stotisícok dosadíme cifru 1 a na pozíciu stoviek cifru 2, pretože
číslo má byť čo najmenšie. Naše číslo teda vyzerá takto:

1 0 3 2 _ _
Ďalšou podmienkou je, že číslo má byť deliteľné číslom 6. To znamená, že číslo musí byť súčasne
deliteľné číslami 2 a 3. Aby bolo číslo deliteľné číslom 2 musí byť posledná cifra párna. Aby bolo
číslo deliteľné číslom 3 musí byť ciferný súčet čísla deliteľný číslom 3. Momentálne je súčet cifier
6. My potrebujeme aby bol 9, 12, 15, 18, 21, 24..... To znamená, že cifry, ktoré dosadíme na pozície
desiatok a jednotiek  musia mať tiež ciferný súčet  deliteľný číslom 3,  aby sme dostali  na konci
ciferný  súčet  deliteľný  číslom 3.  Chceme  zabezpečiť,  aby  bolo  číslo  čo  najmenšie,  a preto  na
pozíciu desiatok dosadíme cifru 4. Teraz potrebujeme, aby na pozícii jednotiek bola párna cifra.
Môže to byť cifra 6 alebo 8. Súčet 4+6=10 a toto číslo nie je deliteľné číslom 3. Súčet 4+8=12 a to
je číslo deliteľné číslom 3. Preto na pozíciu jednotiek dosadíme cifru 8. Gertrúdino číslo bolo teda
číslo 103 248.



Úloha č. 8
Zadanie:
Toto je plán záhrady v mierke 1:160: 

Aký je jej obvod a obsah v skutočnosti?

Riešenie:
Na začiatok by som sa Vám chcel ospravedlniť, niekde sa stala chyba a v tejto úlohe chýbajú 
rozmery. Všetci si s tým ale poradili.
Niektorí napísali, že obvod je 160-krát väčší ako na pláne a obsah je 160²-krát (čiže 25600-krát) 
väčší ako na pláne. K tomu nie je čo dodať ani napísať postup, takáto odpoveď je za 5 bodov.
Ale pozor! Niektorí písali, že obvod aj obsah sú 160-krát väčšie ako na pláne. To nie je pravda. 
Zoberme si napríklad štvorec ABCD so stranou a = 1 cm a štvorec EFGH, ktorý je 2-krát väčší, má 
teda stranu e = 2 cm. Štvorec ABCD má obsah 1 cm² (S = a.a = 1.1 = 1 cm²) a štvorec EFGH má 
obsah 4 cm² (S = e.e = 2.2 = 4 cm²). Strany (a tým pádom aj obvod: e = 2.a, o = 4.e = 4.2.a) sa 
zväčšili 2-krát, ale obsah sa zväčšil 4-krát, čiže 2²-krát. Obsah sa vždy zväčší mierka²-krát.
Dostali sme aj odpoveď, že sa úloha nedá vyriešiť, lebo chýbajú údaje. Aj túto odpoveď sme uznali 
a ohodnotili 5 bodmi.
Väčšina súťažiacich rozmery odmerala z obrázku. Nie každému sa obrázok zobrazil rovnako, preto 
sme úlohu opravovali každému na základe jeho odmeraných údajov. Tí, čo nenapísali žiaden postup
ani nemali napísané odmerané údaje, dostali za túto úlohu 2 body, ak mali oba výsledky približne 
rovnaké alebo podobné ako ostatní. 

Tento útvar má rovnaký obvod ako obdĺžnik sa stranami x, y, takže obvod tohto útvaru na pláne 
vypočítame buď sčítaním všetkých strán alebo vzorcom o = 2.(x+y). Potom tento obvod 
vynásobíme 160 a dostaneme obvod v skutočnosti. Alebo najprv vynásobíme všetky strany 160 
a potom ich sčítame resp. dosadíme do vzorca a dostaneme obvod v skutočnosti.
Pre výpočet obsahu si útvar rozdelíme na tri obdĺžniky:
Obdĺžnik 1 so stranami x, a s obsahom S₁ = x.a 
Obdĺžnik 2 so stranami b, (f + e) s obsahom S₂ = b.(f + e)
Obdĺžnik 3 so stranami c, f s obsahom S₃ = c.f
Opäť máme dve možnosti: buď vypočítame obsahy S₁, S₂ a S₃ (obsahy na pláne), sčítame ich 
(dostaneme obsah celého útvaru na pláne) a potom vynásobíme 160² = 25600 a dostaneme obsah 
v skutočnosti. Druhou možnosťou je vynásobiť všetky strany 160 a potom vypočítať obsahy troch 



obdĺžnikov (pozor, toto už sú obsahy v skutočnosti: S₁ = x.a, ale obsah v skutočnosti S1
, = 

160.x.160.a = 25600.x.a) a sčítať ich, čím dostaneme obsah v skutočnosti.
Schválne tu neuvádzam rozmery, lebo tie môže namerať každý iné. Asi najčastejšou chybou bolo, 
že niektorí počítali obsah v skutočnosti tak, že vynásobili obsah na pláne mierkou a nie mierkou na 
druhú.

Matej



Úloha č. 9

Zadanie:
Anabela má staršiu sestru Bertu, ktorá je od nej staršia o 7 rokov. Otec má o 30 rokov viac ako 
Anabela. Mama má teraz 34 rokov. O 2 roky bude súčet rokov Anabely, Berty, mamy a otca 100 
rokov. Koľko rokov má teraz Berta?

Riešenie:
Vek Anabely som si označila a. Potom vek ostatných členov rodiny je:
Berta = a + 7
Otec = a + 30
Mama = 34
Vek členov rodiny o 2 roky:   A= a+2

B= a + 9
O = a + 32
M= 36

Vieme, že o 2 roky bude súčet ich rokov 100. Takže si zostavím rovnicu:
a + 2 + a + 9 + a + 32 + 36 = 100
                                3a + 79 = 100   /-79
                                         3a = 21   /:3
                                            a = 7
V zadaní sa ma pýtajú koľko rokov má Berta teraz. Zistili sme, že Anabela má teraz 7 rokov, čo 
znamená, že Berta má 7+7 = 14.
Berta má 14 rokov. 



Úloha č. 10
Zadanie:
Vypočítaj obsah zafarbenej plochy vo štvorci s dĺžkou
strany a=20cm.

Riešenie:
Označme si štvorec ako ABCD, stred strany AB teda
stred kružnice ako S a priesečník kružnice
s uhlopriečkou ako E. 

Dokreslíme si úsečku SE. Vznikol nám štvrťkruh,
pretože |∢ ABD|=45 °, |SB|=|SE|=r  , preto je ΔSBE
rovnoramenný, teda aj |∢BES|=45 ° . 

Preto |∢BSE|=180−45−45=90°. 

Štvrťkruh má obsah  

π ∙( a2 )
2

4
=
3,14 ∙100

4
=78,5 cm2 .

Vieme, že trojuholník SBE je pravouhlý s odvesnami obidvomi rovnými polovici strany štvorca. 

Preto má obsah  
10∙10
2

=50cm2.

Obsah zafarbenej plochy vypočítame tak, že od obsahu štvrťkruhu odpočítame obsah trojuholníka 
SBE, teda 78,5−50=28,5cm2.

Zafarbená časť kruhu sa nazýva kruhový odsek. Je to časť kruhu, ktorá je na opačnej strane tetivy (v
našom prípade BE) od stredu kruhu.

Matematicky zapísané: {X∈R ;X∈K∩A⃗BX }

Aj takéto veci sa môžeš dozvedieť na našom gymnáziu, najmä ak si vyberieš našu matematickú 
triedu. :)

Mnohým z vás chýbali postupy, či už slovné alebo matematické. Keď už ste aj postup mali, nie 
vždy ste si označili body v obrázku. Je lepšie si ich označiť, ľahšie sa vám bude vysvetľovať váš 
postup. 
Niektorým z vás prišlo jasné, že bod E je stred štvorca (a |∢BSE|=90°) a niektorí ste to vysvetlili. 
V takomto prípade je to dobré aspoň spomenúť, z prvotného obrázka to nie je hneď jasné.

B

E

SA

CD


