
1.  Na olemovanie štvorcového obrusu potrebujeme 720 cm lemovky. Koľko       
     decimetrov lemovky potrebujeme na olemovanie jednej strany obrusu? 

 
 

     Odpoveď: Na olemovanie jednej strany obrusu potrebujeme..............dm lemovky. 
 
2.  Plavčík na kúpalisku počas služby obíde dookola  dvadsaťkrát bazén       
     dĺžky 50 m a šírky 25 m. Koľko kilometrov prejde počas služby?      
 
      Odpoveď:  Plavčík prejde počas služby ..............................km. 

 
 3.  Koľko je dvojciferných čísel väčších ako 94 ? 
       
     Odpoveď: Počet dvojciferných čísel väščích ako 94 je.......................... 
 
 4.  Náš telefón má tajné číslo. Prezradím ti niekoľko jeho vlastností: 
       • je päťciferné  • súčet jeho číslic je 25  • na mieste stoviek má najväčšiu 

párnu číslicu  • rozdiel číslic na mieste stoviek a tisícok je 2  • na mieste 
desaťtisícok má číslicu o päť menšiu ako na mieste stoviek  • súčin číslic 

       na mieste desiatok a desaťtisícok je 9. Aké je naše telefónne číslo? 
       
     Odpoveď:  Naše telefónne číslo je............................................. 
   5.  Aký letopočet je zapísaný rímskymi číslicami: MCMXXCIX? 
 
     Odpoveď: Rímskymi číslicami je zapísaný letopočet:.............................. 
 
 6.  Otec zasadil 9 kg zemiakov a urodilo sa mu osemkrát viac. O koľko kg  
      zemiakov sa mu urodilo viac, ako zasadil? 
 
     Odpoveď:  Otcovi sa urodilo o ...........................kg viac, ako zasadil. 
 
 7. Jurko si myslí číslo. Keby k tomuto číslu pripočítal 7 a súčet delil číslom 3, dostal  
      by číslo 8. Ktoré číslo si myslí? 
 
      Odpoveď: Jurko si myslí číslo....................................... 
 
 8.   V škatuľke bolo 12 jahôd. Roman z nich zjedol tretinu a Dáša štvrtinu. Koľko 
        jahôd zostalo ešte v škatuľke? 
 
      Odpoveď:  V škatuľke zostalo ešte ..................................jahôd. 
  9.  Súčet čísel 37 a 33 vynásob ich rozdielom. Aké číslo získaš? 
    
       Odpoveď:  Získam číslo .....................................................         
         
10. V nasledujúcom príklade sú 3 machule. Každá z nich zakryla to isté číslo.  
      Zisti ktoré.                        +    27   +               =   81  - 
 
      Odpoveď: Pod machuľami je číslo....................................... 



11.  Na diaľnici je na každom desiatom kilometri telefónny automat. Auto malo  
       na 127. kilometri poruchu. Na ktorom kilometri je najbližší telefónny automat? 
       
 (A) Na 140.kilometri. (B) Na 127.kilometri. (C) Na 120.kilometri. (D) Na 130.kilometri.    
 
12.  Ktoré z uvedených čísel po zaokrúhlení na tisíce nedá 23 000 ? 
 
    (A)  23 400                     (B)  23 500                 (C)  22 500                 (D)  23 300    
 
13. V ktorom výpočte dostaneme najväčší výsledok? 
     
    (A)  25 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3                (B)  592 ∙3         (C) 6 943 - 5 294     (D) 9 168:6          
 
14. Súčet troch sčítancov je 132. Prvý sčítanec je 48, druhý sčítanec je o 15 väčší.  
      Tretí sčítanec je: 
             
     (A) 21                            (B)  36                (C)  49                       (D) 69   
 
15.  Koľko núl potrebujeme na napísanie radu čísel od 200 do 300 ? 
 
     (A)  12                             (B)  18              (C)  22                      (D) 24 
 
16.  Andrej zistil, že kovová minca má priemer 20 mm. Koľko metrov dlhý je rad,  
       v ktorom je za sebou bez medzier uložených 700 takýchto kovových mincí ? 
          
      (A)  14 000                  (B)  9                       (C)  14                       (D)  9 000       
17.  Marek číta zaujímavú knihu. Včera zistil, že je práve na 99. strane  
       od začiatku aj od konca. Koľko strán má kniha?  
    

           (A) 199                        (B) 198                    (C)  197                        (D) 196                   
18.  Len v jednom prípade sú jednotky premenené správne. V ktorom? 
 
    (A) 6 cm = 60 dm    (B) 10 000 g = 10 t    C) 1 500 mm=15 m   D) 4 000 m = 4 km 
19.  Pán Šetrný je dlžný pánovi Držgrošovi 2 051 EURO. Dohodli sa , že sa nebudú  
       hrať na drobné  a sumu zaokrúhlia. Aké zaokrúhlenie má pán Šetrný navrhnúť,   
       aby zaplatil pánovi Držgrošovi čo najmenej?       
         
      (A)  Na tisíce.            (B)  Na stovky.           (C) Na desiatky.           
      (D)   Je to jedno, lebo výsledná suma bude pri každom zaokrúhlení rovnaká. 
 
  20. Trojuholník má strany 10 cm, 12 cm a 18 cm dlhé. Akú dlhú stranu má štvorec,  
         ktorý má ten istý obvod , ako trojuholník? 
  
     (A) 40cm         (B)  20cm        C)  10cm       (D) 8cm  


