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2019/2020
69. ročník MO

Zadania úloh domáceho kola kategórie Z5

(Termín odovzdania: prvá trojica úloh v piatok 15. 11. 2019,
druhá trojica úloh v stredu 11. 12. 2019.)

1. Naša stará mama nakupovala v obchode, v ktorom mali iba jablká, banány a hrušky.
Jablká boli po 50 centoch za kus, hrušky po 60 centoch a banány boli lacnejšie ako
hrušky. Stará mama kúpila päť kusov ovocia, medzi ktorými bol práve jeden banán,
a zaplatila 2 eurá a 75 centov. Koľko centov mohol stáť jeden banán? Určte všetky
možnosti.
(Katarína Jasenčáková)
2. Všetky cesty v parku sú meter široké a sú tvorené celými štvorcovými dlaždicami
s rozmermi meter krát meter, ktoré k sebe natesno priliehajú. Cesty, pri ktorých sa
majú vymeniť všetky dlaždice, sú schematicky znázornené na obrázku. Koľko dlaždíc
sa má vymeniť?
(Eva Semerádová)
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3. Pán kráľ rozdával svojim synom dukáty. Najstaršiemu synovi dal určitý počet
dukátov, mladšiemu dal o jeden dukát menej, ďalšiemu dal opäť o jeden dukát menej
a takto postupoval až k najmladšiemu. Potom sa vrátil k najstaršiemu synovi, dal mu
o jeden dukát menej ako pred chvíľou najmladšiemu a rovnakým spôsobom ako v prvom
kole rozdával ďalej. V tomto kole vyšiel na najmladšieho syna jeden dukát. Najstarší
syn dostal celkom 21 dukátov. Určte, koľko mal kráľ synov a koľko im celkom rozdal
dukátov.
(Karel Pazourek)
4. Vojto začal vypisovať do zošita číslo terajšieho školského roku 2019202020192020. . .
a tak pokračoval stále ďalej. Keď napísal 2020 cifier, prestalo ho to baviť. Koľko tak
napísal dvojok?
(Lucie Růžičková)

5. Dedko má v záhrade tri jablone a na nich celkom 39 jabĺk. Jablká rastú iba na ôsmich
konároch: na jednej jabloni plodia dva konáre, na dvoch jabloniach plodia po tri konáre.
Na rôznych konároch sú rôzne počty jabĺk, ale na každej jabloni je rovnaký počet jabĺk.
Koľko jabĺk mohlo byť na jednotlivých konároch? Určte aspoň jednu možnosť.
(Alžbeta Bohiniková)
6. Obdĺžnikový obrus je poskladaný z rovnako veľkých štvorcov bielej, sivej a čiernej
farby, a to tak, že
•
•
•
•
•

štvorce so spoločnou stranou majú rôzne farby,
biele štvorce nemajú spoločný vrchol,
čierne štvorce nemajú spoločný vrchol,
čiernych štvorcov je šesť,
na každej strane obrusu sú najmenej tri štvorce.

Ako mohol obrus vyzerať? Nájdite a nakreslite aspoň tri možnosti.
(Katarína Jasenčáková)

