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           Úlohy 2. kola „KORMAT“ 

1. Máme k dispozici dvě nádoby, devítilitrovou a čtyřlitrovou.                                                            
Jak s jejich pomocí odměříme šest litrů? 

2. Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny už tam narostlo 8 
leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní zaroste přesně polovina rybníku? 

3. Prodavač má v obchodě 3005 výrobků. Za jeden týden prodal dvě pětiny výrobků. Kolik výrobků prodá za devět 
týdnů, když každý týden prodá stejnou část a výrobky denně doplňuje. 

4. Doplň do číselné řady 3 další čísla:  

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

5. Dřevěná krychle má hranu o délce 3 cm. Natřeme ji barvou a pak rozřežeme na 
krychličky o hraně 1 cm. Určete počet krychliček, které mají:  
a/ nabarvené tři stěny 
b/ nabarvené dvě stěny  
c/ nabarvenou jednu stěnu  
d/ žádnou stěnu nabarvenou. 
 

6. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete? 

7. Narýsuj čtyřúhelník, který je možno rozdělit na tři trojúhelníky jedinou přímkou. 

8. V řadě čtyř domů bydlí rodina Černých vedle rodiny Modrých, ale ne vedle rodiny Bílých. Jestliže vedle rodiny 
Zelených nebydlí Modří, s kým potom sousedí s rodinou Zelených? 
 

9. Kolik je na obrázku trojúhelníků?  
 

10. Pomocí znaků početních výkonů (i závorek) zapište  
čtyřmi trojkami všechna celá čísla od 6 do 10. 
 

11. Máš šest mincí. Polož je do tří řad tak, aby v každé řadě byly tři mince. (existuje 
více řešení, stačí vymyslet alespoň jedno) 

 
12. O prázdninách byl dětský letní tábor v provozu 8 týdnů, děti se v něm střídaly 

po 14 dnech. V táboře je 24 chatek s ubytováním pro šest dětí a 12 chatek, ve 
kterých je ubytováno osm dětí. Kolik dětí se v táboře o prázdninách vystřídalo, 
když byl stále plně obsazen? 
  

Návod k zasílání řešení  2. kola korespondenční matematické soutěže pro žáky 

čtvrtých a pátých tříd s názvem     „ KORMAT“ 

Prvního kola se zúčastnilo celkem 146 soutěžících z Plzně a okolí. Do druhého kola jsou zařazeni všichni bez ohledu 

na umístění v prvním kole, kteří si zaslali obálku s adresou, případně emailovou adresu.    

Řešení druhého kola zasílejte do 13. dubna 2018 na adresu: 

    „KORMAT“ 

15. ZŠ Terezie Brzkové 33-35 

318 11  PLZEŇ nebo   E-mail: kormat12@zs15.plzen-edu.cz 

Řešení zasílejte  na samostatném listu, nevpisujte do zadání, včetně postupů.  Nezapomeňte  na  obálku  se  

známkou  a  adresou. 
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