
Školská matematická liga – 2. domáce kolo  
8. ročník  
 
1.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    

 
 

2.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          
               
 
3.úloha:  Numerológ vymyslel číselný stroj, ktorý mení čísla dovtedy, 
kým z nich neurobí jednociferné čísla. Zmenu robí stále podľa toho 
istého pravidla. Napr. z čísla 87312 postupne po 6 úpravách vyrobil 
číslo 3 takto: 87312 → 15312 →  6312 →  912 →  102 → 12 →  3                      
a) Napíš najbližšie 2 čísla, ktoré vyrobí z čísla 24681   b) Na ktoré 
jednociferné číslo sa po úpravách zmení číslo 987654321  c) Koľko 
úprav potrebuje stroj na to, aby 100-ciferné číslo, zapísané samými 
deviatkami zmenil, na 50-ciferné číslo zapísané samými deviatkami?   
Odpovedaj v tvare: a) číslo, číslo   b) číslo   c) číslo    
 
 

 
4.úloha:  Eva si kúpila 2 sviečky v tvare valca rôznej hrúbky a výšky. Ružová 
sviečka, vysoká 10 cm, zhorí celá za 5 hodín. Modrá sviečka zhorí celá za 6 hodín. 
Eva ich obe naraz zapálila. Po 2 hodinách mali obe sviečky rovnakú výšku.                                                                                                                                                  
Aká vysoká v decimetroch bola nová modrá sviečka?                                                      
Odpovedaj v tvare: číslo                        


