
Školská matematická liga – 2. domáce kolo  
7. ročník  
 
1.úloha:  Mišo sa chválil dedkovi, že dostal nové 

akvárium a chová v ňom gupky a tetry. Tetry sú 

podľa neho krajšie, tak ich má štyrikrát viac ako 

gupiek. Doma zistil, že si jednu tetru pomýlil 

s gupkou a v skutočnosti má trikrát viac tetier ako gupiek.                    Koľko 

rybičiek má Mišo v akváriu?             Odpovedaj v tvare: číslo                                

2.úloha:  Prvé tri miesta na automobilových pretekoch obsadili Adam, Tomáš a Peter. Každý 

z nich pretekal na inom aute. Jeden na Honde, jeden na Forde, 

jeden na Renaulte. Ich priateľ opísal preteky takto:                                                                                                                                           

-  Tomášov najväčší rival, jazdiaci na Forde, skončil až tretí.                                                                          

-  Jazdcovi na Honde sa nepodarilo zopakovať vlaňajšie prvenstvo.                                                          

-  Adam nikdy nepreteká na Renaulte ani na Honde.                                                                                   

-  Tomáš odmieta iba Hondu.                                                                        

Dopíš ku každému pretekárovi umiestnenie a auto, na ktorom pretekal.                                                                                         

Odpovedaj v tvare: meno, umiestnenie, auto; meno, umiestnenie, auto; meno, umiestnenie, 

auto                      

3.úloha:  Lívia uháčkovala 28 rôznofarebných obdĺžnikov 
rovnakých rozmerov. Potom z nich ušila šatku (obr.). Na 
záver celú šatku obrúbila hnedým lemom. Vypočítala si, že 
na 10 cm lemu potrebuje 20 cm priadze. Rozmery každého 
obdĺžnika boli udané celými číslami v centimetroch, pričom 
každý mal obsah 105 cm2 a obvod 44 cm.                                                 
Akú dlhú priadzu v dm potrebovala Lívia na lem okolo 
celej šatky?                                                                                                                                           
Odpovedaj v tvare: číslo    
 

4.úloha:  Pán Maksim z Maksónie pracuje v banke. Maksónskou 
menou sú maksoše. Mince majú hodnotu 10 a 20 maksošov, 
bankovky 50 a 100 maksošov. Mince sú vyrobené tak, že 4 mince 
s hodnotou 20 maksošov majú rovnakú hmotnosť ako 5 mincí 
s hodnotou 10 maksošov. Majiteľ obchodu priniesol v pondelok do 
banky vrecko, v ktorom bol 1 kg mincí. Každá minca mala hodnotu 
10 maksošov. Pán Maksim mu ich zamenil za 100 bankoviek 
s hodnotou 50 maksošov. V utorok priniesol vrecko, v ktorom boli 3 
kg mincí, každá s hodnotou 20 maksošov.                                                            

Za koľko bankoviek v hodnote 100 maksošov mu ich pán Maksim zamenil?                                                                
Odpovedaj v tvare: číslo                        
 


