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KORMAT 
 

 

Úlohy 1. kola „KORMAT“ 
 
1. Střecha hradní věže je sestavena ze čtyř stejných trojúhelníků. Vrchní část střechy bude pokryta 

plechem, na zbytek je třeba zakoupit střešní tašky. Ve spodní řadě v každém trojúhelníku bude 50 
tašek a v každé další řadě o 2 tašky méně. V nejvyšší řadě bude 12 tašek. Kolik zaplatí správa 
hradu za všechny tašky na střechu, když jedna stojí 45 Kč? 

2. Vašek a Filip chodí do jedné třídy. Při hodině tělocviku se chlapci postavili do řady za sebou podle 
velikosti. Za Vaškem stálo 8 chlapců, jedním z nich byl i Filip. Před Filipem stálo 8 chlapců. Mezi 
Vaškem a Filipem bylo 5 dětí. Kolik chlapců stálo celkem v řadě? 

3. Co doplníte místo otazníku?  

 

4. Doplň do číselné řady 3 další čísla:  

2, 3, 6, 7, 14, 15, 30, 31, … 

 

5. Najdi řešení algebrogramu. (Za písmena doplň číslice od 0 do 9 tak, aby byl součet správně) 

    B A C C 
  A C A C A 
  C A B D B 
 
6. Honza s tátou šli do kina. Z domova odešli v 17.40 hodin. Cesta do kina jim trvala 38 minut. 

Koupení lístků jim zabralo 14 minut a ještě dalších 8 minut čekali na Honzova kamaráda Pepu. 
Promítání filmu trvalo hodinu a 54 minut. Pak se vydali na zpáteční cestu, na které se zdrželi o 12 
minut déle než na cestě do kina, protože doprovodili Pepu domů. V kolik hodin dorazili domů 
Honza s tátou? 

7. Martin byl včera v ZOO. Pozítří je úterý. Jaký den byl Martin v ZOO? 

8. 27 pirátů ukořistilo 1 682 zlatých mincí. Kapitán se rozhodl, že si vezme 70 zlaťáků a o zbytek se 
podělí ostatní piráti. Každý z nich ale musí odevzdat polovinu svého dílu na úpravy lodi. Kolik 
peněz dostane každý obyčejný pirát na konci a kolik se vybere na úpravy lodi? 

9. Kino mělo za šest dní tyto tržby: 5 648 Kč, 3 864 Kč, 2 978 Kč, 4 796 Kč, 3 617 Kč, 1 899 Kč. 
Kolik musí utržit v neděli, aby měli průměrnou denní tržbu 3 600 Kč? 
 

10. Kolik je na obrázku čtyřúhelníků a kolik trojúhelníků?  
 

11. Pomocí znaků početních výkonů (i závorek) zapište  
čtyřmi trojkami všechna celá čísla od 0 do 5. 
 

NEZAPOMEŇ UVÉST ÚDAJE O SOBĚ A VLOŽIT OBÁLKU SE ZNÁMKOU A ADRESOU NEBO 

EMAILOVOU ADRESU, JINAK TI NEMŮŽEME ZASLAT ZADÁNÍ 2. KOLA. 

Jméno a příjmení, škola a třída, adresa domů nebo emailová adresa. 
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