
 

 

30. výročie školy - 30 príkladov o škole 

 

Apríl 2015 

Základná škola  

Májové námestie, Prešov 



1. Za to, že máme dnes veci, ktoré nám uľahčujú život, vďačíme vedcom, ich učiteľom, ich 

schopnostiam naučiť sa a odovzdávať svoje vedomosti žiakom. Ak správne vyriešiť 

uvedenú šifrovačku, dozvieš sa meno jedného pedagóga na našej škole. 

a) napíš arabskými číslicami LV 

b) štvorec má obvod 24 cm, urč veľkosť jeho strany  

c) v trojuholníku má uhol α = 20º15´, ß  = 105º45´, vypočítaj uhol γ 

d) vypočítaj koreň rovnice 5.(2x - 9) - 8.(0,5 - 3x) = 4.(7x - 1) - 3 

e) zjednoduš: (-9,1) - (-22,1) - (-7) 

f) koľko žiakov je dnes v triede, ak celkový počet žiakov je 25 a chýba 40% žiakov? 

g) Trom farmárom sa na poli sa urodilo 420 ton obilia. Koľko ton obilia dostane farmár, 

ktorý má najmenší podiel, ak sa delilo v pomere 2 : 7 : 5? 

h) Ako dlho budú maľovať dom 4 maliari, ak 6 maliari by vymaľovali dom za 12 dní? 

i) Vypočítaj obsah rovnobežníka, ak strana má dĺžku 5 cm a príslušná výška má veľkosť 

8 cm? 

j) Vypočítaj 1/5 z 25 

k) Koľko ºC bolo v Prešove, ak v Banskej Bystrici bolo o -11ºC a v Prešove bolo o 14 ºC 

viac? 

l) n(6,5) 

m) D(52, 12) 

n) Na mape v mierke 1: 400  je vzdialenosť 2 miest 20 cm. Koľko je to metrov 

v skutočnosti? 

o) V králikárni je 48 strakatých králikov. Hnedých je o 23 menej ako strakatých a bielych 

je 8-krát menej než strakatých. Koľko je v králikárni králikov? 

C = 54; V = 15; A = 20; T = 60; K = 55; O = 3; N = 6; Á = 5; D = 7; Š = 18; U = 40; Ľ = 80; 

R = 30; I = 4; E = 79 
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            -           

(Tamara Stoláriková, 8.A)  

 

2. Detského čitateľského maratónu „Číta celá Májovka“ sa zúčastnilo 

v školskom roku 2014/2015 501 detí, čo je o 42 detí viac, ako minulý 

školský rok. Koľko detí sa zúčastnilo detského čitateľského maratónu 

minulý školský rok? 

(Anton Kizivat, 5.C)  

 

3. Športovú triedu 6.D, zameranú na bedminton,  navštevuje 21 žiakov. 

V rámci triedneho turnaja hral každý s každým. Koľko zápasov 

odohrali  celkovo? Koľko zápasov bolo zmiešaných, koľko zápasov 

hrali medzi sebou chlapci a koľko zápasov odohrali  medzi sebou 

dievčatá, ak v triede je 17 chlapcov a 4 dievčatá a nikto nechýbal?  

(Dana Frajtová, 6.D) 



4. Každé písmeno v Morseovej abecede sa skladá z dvoch znakov – bodka a čiarka. Čo 

znamená správa 

„ ····/·-·/·-/--/·/   -···/·/-··/--/··/-·/-/---/-· „ 

 
(Martin Horváth, 6.D) 

 

5. Školská krieda má dĺžku 10 cm. Trieda spotrebuje za školský rok 3 

balenia. Jedno balenie obsahuje 100 kried. Naša škola má 34 tried. 

Aká dlhá by bola krieda, ktorú spotrebujú všetky triedy na našej škole 

za celý školský rok. Údaje vyjadri v kilometroch a metroch. 

(Sofia Zavartkayová, 5.C)  

 

6. Žiaci našej školy sa zapojili do akcie „Deti deťom“. V rámci tejto aktivity pletú vlnené 

štvorce, ktoré potom zošijú a vytvoria deky pre africké deti. Prvý týždeň uplietli 21 

štvorcov, 2. týždeň 3-krát viac. Koľko štvorcov uplietli za 2. týždeň? Koľko ich bolo 

spolu po dvoch týždňoch? 

(Ela Lipovská, 5.C) 

 

7. ZŠ Májové námestie bola otvorená v roku 1985 a navštevovalo ju 496 žiakov v 16 

triedach. V  roku 1995 navštevovalo našu školu 852 žiakov v 34 triedach, v roku 2005 

bolo na škole 738 žiakov v 31 triedach. Porovnaj rozdielom, ako  sa po 10 a 20  rokoch 

od otvorenia školy menil počet žiakov a tried. 

(Ľubomír Sabol, 5.C) 

 

8. Na našej škole boli dňa 26. 1. 2015 vyhlásené chrípkové prázdniny. Škola má 723 žiakov. 

Koľko žiakov chýbalo, ak ich v škole bolo 82 percent? 

(Daniela Kollárová, 7.A) 



9. V roku 1985 pri otvorení našej školy, mala škola 16 tried a 496 

žiakov. 0 30 rokov neskôr, v roku 2015, stúpol počet žiakov na 723 

a počet tried sa zvýšil na 34. Vypočítaj, o koľko sa zvýšil počet tried 

a počet žiakov po 30 rokoch?  

(Daniel Guľas, 5.A) 

 

10. Rekonštrukcia ZŠ Májové námestie sa začala 9. decembra 2013. Predpokladaný termín 

ukončenia rekonštrukcie je 28. marec 2015. Približne koľko dní trvala rekonštrukcia 

školy, ak voľné dni započítavame do obdobia rekonštrukcie? 

(Lívia Sabolová, 5.A) 

 

11. V rámci turistického krúžku sme v tomto školskom roku navštívili Budatínsky zámok 

v Žiline. V tabuľke je uvedené vlakové spojenie medzi Prešovom a Žilinou, ktorým sme 

cestovali. Osobný vlak vychádza z Lipian, rýchlik z Košíc. 

STANICA PRÍCHOD ODCHOD KM 

Lipany  5:03 0   ( osobný vlak) 

Prešov 5:40 5:42 32 

Haniska pri Prešove 5:45 5:46 35 

Kendice 5:49 5:50 39 

Drienovská Nová Ves 5:52 5:53 41 

Drienovská Nová Ves - obec 5:54 5:55 42 

Ličartovce 5:58 6:00 45 

Obišovce 6:02 6:03 46 

Kysak 6:06  49 

Košice  6:14 0 (R- Čingov) 

Kysak 6:26 6:27 16 

Margecany 6:41 6:43 35 

Spišská Nová Ves 7:09 7:11 75 

Poprad - Tatry 7:29 7:31 101 

Štrba 7:45 7:47 120 

Liptovský Mikuláš 8:13 8:15 159 

Ružomberok 8:32 8:34 185 

Kraľovany 8:48 8:50 203 

Vrútky 9:03 9:05 221 

Žilina 9:21  242 

 

Vypočítaj: 

a) Dĺžku trate Prešov - Žilina. 

b) Za aký čas príde vlak z Prešova do Žiliny? 

c) Koľko minút sme čakali v Kysaku? 

d) Priemernú rýchlosť rýchlika na trase Kysak - Žilina 

(odčítaj čas, kedy vlak stál na železničných 

staniciach). 

(Sarah Fecková, 8.A) 

 



12. Žiaci našej školy navštevujú v mimo vyučovacom čase krúžky, rôzneho zamerania. Z 50 

krúžkov je 9 krúžkov zameraných na rozvoj športovej a turistickej zdatnosti. Koľko 

krúžkov je nešportových? 

(Natália Paľová, 5.A) 

 

13. Školský bazén má šírku 25 m a dĺžku 12,5 m. Koľko krokov musím urobiť, aby som 

obišla okolo bazéna, ak môj krok má 55 cm? 

(Soňa Blichárová, 5.C) 

 

14. Bazén Delfín na našej škole má rozmery 25 m dĺžky, 12,5 m 

šírky a priemerne 1,5 m hĺbky. Vypočítaj, koľko stojí 

naplnenie bazéna vodou 30 cm pod okraj, ak l m³ stojí 

približne 2,50€? 

(Dávid Jurašek, 7.A) 

 

15. Aká je priemerná hĺbka školského bazéna na našej škole, ak jeho dĺžka je 25 m, šírka 

12,5 m a objem vody v bazéne je 468,75 m³ ? 

(Irena Rodanová, 7.A) 

 

16. Žiaci našej školy sa stravujú v školskej jedálni, ktorá má 45 stolov. Pri každom stole sú 4 

stoličky. Koľko žiakov môže naraz obedovať, ak všetky stoličky budú obsadené? 

(Simona Kočková, 5.A) 

 

17. Na obedy do školskej jedálne chodí 186 žiakov II. stupňa. 

Koľko eur zaplatia žiaci za týždeň, ak jeden obed stojí 1,11 € 

a týždenne sa z obeda odhlási priemerne 18 žiakov II. stupňa? 

(Melánia Marasová, 8.A) 

 

18. Vypočítajte hrúbku listu zbierky úloh z matematiky pre 6. ročník, ktorú pravidelne 

používame na hodine matematiky, ak je hrubá 2,44 cm a má 376 strán. Vypočítaj 

s presnosťou na tisíciny hrúbku jedného listu v milimetroch. 

(Christofer Cicoň, 6.D) 

 

19. V tomto školskom roku sme v rámci turistického krúžku navštívili 

tieto miesta: Kapušiansky hrad, Žilina, Hrebienok a jaskyňu Zlá diera. 

Nájdi všetky možné poradia návštevy jednotlivých miest. Koľko je 

rôznych poradí? 

(Barbora Majerníková, 6.D) 

 

20. Chodba pred našou triedou má dĺžku 36 metrov. Koľko metrov prejdem, ak sa denne 

prejdem po chodbe 12 krát? 

(Elizabet Fogášová, 5.C) 

 



21. Škola má na I. stupni 16 tried a 329 žiakov, z nich je 185 chlapcov Na II. stupni je 18 

tried a 394 žiakov, z ktorých je 187 chlapcov. Vypočítaj: 

a) koľko dievčat navštevuje našu školu, 

b) koľko žiakov v priemere má trieda na I. stupni, 

c) koľko žiakov v priemere má trieda na II. stupni. 

(Adrián Katranič, 6.D) 

 

22. Šiestaci dostali od pani učiteľky úlohu. Majú zistiť, koľko stoja učebnice pre všetkých 

žiakov 2. - 9. ročníka na našej škole. Žiaci si zistili, koľko žiakov navštevuje našu školu a  

aká je cena učebníc pre jednotlivé ročníky. Vo výpočte, však urobili chybu. Pomôž im 

vypočítať, sumu za jednotlivé ročníky a celkovú cenu učebníc za školu. Je to viac ako 

15 000 €? 

Ročník Počet žiakov v ročníku Suma na jedného žiaka [€] 

2. 83 15,78 

3. 77 23,56 

4. 80 23,84 

5. 91 24,31 

6. 82 30,90 

7. 76 29,72 

8. 61 20,87 

9. 84 19,0 

(Karolína Fritzová, 9.D) 

 

23. V areáli našej školy máme tartanovú dráhu, ktorá má dĺžku 250 

metrov. Koľko metrov som zabehol, ak som prebehol 9 kôl? 

Premeň aj na kilometre a metre. 

(Bianka Šoltésová, 5.C)  
 

24. Koľko žiakov sa učí v ročníkoch 

5. – 9. ruský jazyk a koľko žiakov 

sa ako druhý cudzí jazyk učí 

nemecký jazyk, ak celkový počet 

žiakov na II. stupni je 394 žiakov? 

Štyria žiaci sa neučia ani jeden 

z uvedených jazykov. Kruhový 

diagram ukazuje koľko percent 

žiakov sa učí ruský a koľko 

percent nemecký jazyk. 

(Ema Tkáčová, 8.A) 

 

25. Škola má 50 všetkých pedagogických zamestnancov a 723 žiakov. 

Koľko žiakov pripadá priemerne na jedného pedagóga? 

(Adriana Kecerová, 6.D) 

 

Nemecký 

jazyk 

62% 

Ruský 

jazyk 

38% 



26. V školskom roku 2005/2006 bola k našej škole pričlenená telocvičňa. Jej rozmery sú: 

dĺžka 38,85 m, šírka 17,45 m a výška 10,50 m. Vypočítaj, koľko m² plochy bolo potrebné 

zrekonštruovať, aby palubovka telocvične bola vynovená? 

(Lenka Lukáčová, 7.A) 

 

27. Aký je percentuálny pomer žiakov I. a II. stupňa na našej škole, ak na I. stupni je 329 a na 

II. stupni 394 žiakov? 

(Patrícia Timková, 7.A) 

 

28. Medzinárodnej matematickej súťaže Pangea sa zúčastnilo 164 žiakov 7.- 9. ročníka. 

Koľko žiakov nesúťažilo, ak v 7. ročníku je 76 žiakov, v 8. ročníku 61 žiakov a v 9. 

ročníku 84 žiakov? Vypočítaj rozdielom aj v percentách. 

(Lucia Lipinerová, 8.A) 

 

29. Škola má spolu 723 žiakov, na I. stupni 16 tried a 329 žiakov, na II. stupni 18 tried. 

Vypočítaj: 

a) Koľko žiakov v priemere pripadá ja jedného triedneho učiteľa,. 

b) Koľko žiakov pripadá na triedneho učiteľa na I. stupni. 

c) Koľko žiakov pripadá na jedného triedneho učiteľa na II. stupni? 

(Tomas Bartle, 8.A) 

 

30. Vyškrtni v osemsmerovke všetkými možnými smermi tieto slová: CELOK, DVA, 

KOCKA, KM, MIERKA, OSEM, ROZUM, SÚČET, SÚČIN, ŠTVOREC, ZLOMOK. 

Z písmen, ktoré Ti ostanú získaš heslo našej školy. 

S R N D M T C Š 

A O I M E M T Á 

K J Č Č S V O K 

R V Ú K O Y O J 

E S S R E M Ž I 

I A E K O C K A 

M C E L O K V K 

R O Z U M D K M 

(Richard Čirč, 8.B) 

 

1. a) 55 b) 6 c) 54 d) 7 e) 20 f) 15 g) 60 h) 18 i) 40 j) 5 k) 3 l) 30 m) 4 n) 80 o) 79 2. 459 3. 210, 68, 136, 6 4. HRAME BEDMINTON 

5. 1 km 20 m 6. 63; 84 7. 356,18; 287,15 8. 130 9. 227,18 10. 474 dní 11. a) 243 km b) 198 min. c) 21 min. d) 85,9 km/h 12. 41 13. 136 

14. 937,5 € 15. 1,5 m 16. 180 17. 186,48 € 18. 0,130 mm 19. 24 20. 432 21. a) 351 b) 20 c) 22. 14 904,86 €, nie 23. 2 km 250 m 

24. RUJ 148, NEJ 242 25. 14 26. 677,9 m² 27. 45,5:55,5 28. 26 %, 57 žiakov 29. a) 21 b) 20 c) 22 30. SRDCOM MÁJOVKY JE ŽIAK 
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