
Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 

Vás pozýva riešiť 

Korešpondenčný Matematický Turnaj 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažou  KoMaTu Vás bude sprevádzať geniálny čmeliak MaTúĽ.  

 

 

 

 

 

Pre koho je náš KoMaTu určený??? 

Pre žiakov 7. až 9. ročníka 

základnej školy. 

Čo Vás čaká? 

Super úlohy na rozhýbanie závitov, 

3 domáce kolá a finále na pôde 

Gymnázia Andreja Kmeťa. 
 

 

V každom domácom kole Vás  bude 

čakať 5 úloh: 

1. úloha: 1bod 

2. úloha:  1bod 

3. úloha: 2 body 

4. úloha: 3 body 

5. úloha: 3 body 

Spolu je možné získať: 10 bodov 

Dôležité termíny: 

Začiatok  1. kola: 11.decembra 2018 

Uzávierka 1. kola: 11.januára 2018 

Začiatok  2. kola: 22.januára 2018 

Uzávierka 2. kola: 22.februára 2018 

Začiatok  3. kola: 11.marca 2018 

Uzávierka 3. kola: 11.apríla 2018 

Finále:  máj 2018 

Odpovedá sa online, vyplnením formulára na webstránke  

Gymnázia Andreja Kmeťa: https://gymbs.edupage.org 

Bzzz, tak čo? 
Si ready? Ja som!  

Dúfam, že sa 
pridáš! 

Odpovedá sa 

online! 

Odpovedá sa 

online! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Milí KoMaTuťáci! 

Je tu vianočný čas, preto som sa rozhodol, že aj moje 

úlohy budú vianočne a zimne naladené... Tu sú: 
 
1. úloha (za 1 bod) 
V ďalekej Patagónii mám veľmi dobrého internetového kamaráta Pinguiho. V jeho rodine 
zje päť malých tučniakov za deň toľko gramov rybieho mäsa ako obaja rodičia spolu. Malí 

tučniaci zjedia navzájom rovnaké množstvá, obaja dospelí zjedia navzájom rovnaké 
množstvá. Za týždeň celá rodina zje 28 kg mäsa. Koľko gramov mäsa zje jeden malý 

tučniak za deň: 

Odpovedajte v tvare: číslo 

2. úloha (za 1 bod) 

Moja sesternica Gitka-Nitka mala na 120 anjelských blúzok našiť gombíky a urobiť k nim 
dierky. Dostala presne 492 gombíkov, pričom na niektoré blúzky mala našiť po tri 
gombíky a na niektoré  šesť.  Popri robote pozerala svoj obľúbený seriál a na robotu sa 

veľmi nesústredila. Keď mala hotových 90 blúzok, a to všetko trojgombíkových, zistila, že 
sa pomýlila. Koľko blúzok musela Gitka-Nitka opraviť? 

Odpovedajte v tvare: číslo 

3. úloha (za 2 body) 
Vianočný škriatok Denis bol postrach, ale matematiku mal rád. Nedávno si vymyslel šifru, 

ktorou mení rok v dátume narodenia. Napríklad rok 1949, kedy sa narodila jeho babka, 
touto šifrou zmenil na rok 2962 takto: 19+1+9=29, 49+4+9=62.  
a) V ktorom roku sa narodil Denisov ocko, ak sa podľa jeho šifry narodil v roku 2984? 

b) Koľko rokov oslávil v roku 2017 Denisov brat, ktorý sa podľa Denisovej šifry narodil v 
januári 2206? 

Odpovedajte v tvare: a) číslo, b) číslo. 

4. úloha (za 3 body) 
Kto je Anjel? 

Päť kamošov sa hrá hru, pri ktorej je každý buď anjel alebo čert. 
Anjeli hovoria stále pravdu, čerti stále klamú. Viem o nich, že: 
Andrej povedal, že Braňo je anjel. Cyril povedal, že Dano je 

čert. Edo povedal, že Andrej nie je čert. Braňo povedal, že Cyril 
nie je anjel. Dano povedal, že Edo a Andrej nie sú rovnaké 

postavy. Kto je čert?   

Odpovedajte v tvare: mená čertov 

5. úloha (za 3 body) 
Vianočný Škriatok Denis tresol pri naháňačke dverami, obe sklá 

vyleteli a rozbili sa. Opravu musí zaplatiť z vlastnej pokladničky. 
Tu je cenník zo sklenárstva: cena za 1 m2 skla (16€), vyrezanie 

jednej tabule (0,17€), vsadenie jedného skla (3,30€). Dvere 
majú rozmery 90x190 cm. Okolo skla je drevená výplň. Koľko 
bude stáť oprava dverí? 

Odpovedajte v tvare: číslo 

1. kolo 


