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 Do školy chodí 723 žiakov. Dievčat je 483. Koľko chlapcov chodí do školy ? 

 /Antónia Andrejková/ 

 

 

 Bufetárka predá mesačne 88 lízaniek po 10 centov. 

 Koľko lízaniek predá za rok? 

Koľko zarobí dokopy za rok len za lízanky?    

  /Samuel Bak/ 

 

  

Každý rok sa do ŠKD prihlási okolo 320 žiakov. Každý člen ŠKD platí za rok  

80 eur. Koľko eur  sa nazbiera pre školu z ŠKD za 1 rok ? 

 /Lucia Bartle/ 

 

 

V roku svojho vzniku mala škola 496 žiakov. 

O 20 rokov neskôr mala škola 1185 žiakov. 

O koľko vzrástol počet žiakov na škole za 20 rokov? 

 /Valér Bučko/ 

 
 
 



V šk. roku 2014/2015 nastúpilo do školy ZŠ Májové námestie 723 žiakov z toho je 360 
chlapcov a 363 dievčat. Každý rok príde do školy 30 chlapcov a 35 dievčat a odíde 15 

chlapcov a 18 dievčat. Aký počet žiakov - dievčat a chlapov bude mať škola v roku 2017? 
 /Nina Celovská/ 

 
 

V 5.A  je 21 žiakov. V 5.C je o 1 žiaka viac ako v 5.A. V 5.B je toľko žiakov ako v 5.C . 
A v 5.D je o 4 žiakov viac ako v 5.A . Koľko žiakov 5. ročníka je spolu ?  

/Tamara Dudeková / 
 
 

Do školy Májové námestie chodí na 1. stupeň 321 žiakov. Na 2. stupeň o 13 žiakov viac. 
Koľko žiakov chodí na 2 stupeň? Koľko žiakov chodí do školy?  

/Ľuboslav Fečo/ 
 
 

V škole je  750 žiakov. 600  z nich chodí na obedy. Koľko žiakov nechodí na obedy ? Koľko 
krát viac chodí na obedy. 

 /Nikolas Feňuš/ 
 



V našej triede je 25 žiakov z toho 15 dievčat a 10 chlapcov. Na konci roka idú 8 dievčat 
a 4 chlapci do Chorvátska, 5 dievčat a 3 chlapci idú na výlet do Vysokých Tatier. Výlet  
do Chorvátska stojí pre jedného 340 eur, výlet do Vysokých Tatier stojí pre jedného 

120 eur. Koľko eur spolu nazbiera pani učiteľka pred výletmi?  
Koľko detí nepôjde na výlet?  

/Nina Jakubová/ 
 
 

 V triede je 13 lavíc. Koľko je v triede stoličiek, keď v strednom rade sú o dve stoličky 
viac.  

/Simona Koščová/ 
 
 

 Pani bufetárka predala za jeden deň 17 cukríkov po 10 centov, 8 nanukov 
po 35 centov a 4 croisanty po 50 centov. Na druhý deň predala o 5 

cukríkov menej, ale 4-krát viac nanukov a o 2 croisanty menej. Koľko 
predala dokopy za 1.deň a koľko za 2.deň ? 

 /Tomáš Kronauer/ 
 
 



Na ZŠ Májové námestie 1, je v 1. polroku 86 učiteľov. V 2. polroku sa zamestná 2-krát 
viac učiteľov ako v 1. polroku. Koľko učiteľov sa zamestnalo v 2. polroku?  

Koľko učiteľov bude v 1. a 2. polroku spolu? 
 /Dominika Maníková/ 

 
 

 V triede 5.D je 25 žiakov. Z toho je 15 dievčat a chlapcov je o 5 menej.                                                       
V triede 5.C je 22 žiakov. Z toho je 10 dievčat a chlapcov je o 2 viac. 

Koľko je v 5.C chlapcov? Koľko je spolu dievčat a koľko je spolu chlapcov?  
/Alexandra Straková/ 

 
 

 Pri príležitosti 30. výročia vzniku školy ZŠ Májové námestie žiaci, ktorí chodia na 
plavecký krúžok nacvičujú vystúpenie. Spolu vystupuje 16 žiakov. 

 Dievčat vystupuje o 4 viac ako chlapcov.  
Koľko chlapcov a dievčat nacvičuje vystúpenie ?  

/Romana Štefanková / 
 



 
 
 
 

V športovej triede 5.D. na ZŠ Májové námestie je spolu 25 žiakov. Chlapcov je 

 o 5 menej ako dievčat. 

Koľko je v triede chlapcov a koľko dievčat?  

/ simona štefanková / 

 

 

 V piatej triede je spolu 91 žiakov. V 5.A, 5.B, 5.C, je rovnaký počet žiakov. 

V 5.D je o troch žiakov viac. Koľko žiakov je v jednotlivých triedach?  

/ petra tarasovičová / 

 
 

V jednom kabinete spolu sedia pani učiteľka biológie, chémie a matematiky. 

Pani učiteľka biológie učí na našej škole 8 rokov, čo je 2 krát menej ako čas, 

ktorý už učí chemikárka. Pani učiteľka matematiky učí o 4 roky kratšie ako 

chemikárka. Koľko rokov učí na našej škole pani učiteľka chémie a koľko pani 

učiteľka matematiky? (údaje nie sú pravdivé) 

/ šimon tkáč / 

 
 
 
  
  
 



V triede 5.D. je 13 lavíc. V triede 5.C. je 11 lavíc. Koľko stoličiek majú obe triedy spolu,  

ak pri každej jednej lavici sú 2 stoličky? 
/ kristína švačová / 

 

 

 

 

 

Bufetárka ma hadikov 1 stoji 0,30. Za den preda 16 hadikov .Kolko zarobi za rok?  

Kolko preda hadikov?  
/ alexander fedor / 

 

 

 

Športovci platia za 1 obed 1,30 eur. A koľko budú platiť za tieto 2 mesiace ak tie mesiace sú 
máj-21 dni a jún-22 dni bez víkendov? Koľko za máj a koľko za jún? A koľko spolu?  

/ táňa lukáčová / 
 

 

 Na našej základnej škole je 34 tried. Na prvom stupni je o 2 menej ako na druhom stupni. 
Koľko tried je na  prvom stupni? 

 /maxim mihok / 
 

 

 

 

Na školu chodí priblížne 900 žiakov. Na riaditeľské voľno bol celý druhy stupeň bol odhlásený 

 z obeda. Na obed išlo z 900 žiakov iba 5-ina žiakov. Koľko žiakov išlo na obed? 

 Koľko  na obede nebolo? 

 / natanael tall / 

  

 
 

 





 
 
 
 

V.B  - 12 chlapcov, 
10 dievčat, 

V.C spolu 22 žiakov, 
10 dievčat, 

  V.A spolu 22 žiakov, 
chlapcov o 2 menej ako dievčat, 

   V.D spolu 25 žiakov, 
dievčat o 5 viac ako chlapcov. 

   Vypočítaj 
Koľko žiakov je v V.B? 

Koľko chlapcov je v V.C? 
Koľko dievčat a koľko chlapcov je v V.A? 
Koľko chlapcov a koľko dievčat je v V.D? 

   Vypočítaj 
   Koľko je v piatych ročníkoch 

   a) dievčat 
   b) chlapcov 

   c) žiakov spolu? 
/Richard Sopko/ 

 
 

 

 

 

            V základnej škole Májové námestie 1 je v triedach : 

  



V školskom roku 2013/2014 do našej školy chodilo 1042 žiakov a v školskom roku 

2012/2013 1069. 

Vypočítaj 

a) Ak v školskom roku 2013/2014 chodilo do našej školy 1042 žiakov z toho bolo 

560 chlapcov tak koľko bolo dievčat? 

b) Vypočítaj, o koľko žiakov mala škola viac v šk. roku 2012/2013 ako 2013/2014 a 

napíš prečo. 

c) Vypočítaj, koľko detí chodilo v školskom roku 2013/2014 na I. stupeň a koľko na 

II. stupeň, ak žiakov na I. stupni bolo o 44 menej než na druhom. 

d) Vypočítaj, koľko porcií jedál musí školská jedáleň navariť ak je z 1042 žiakov 42 

chorých a z toho sa 25 zabudlo odhlásiť, 2 žiaci v ten deň náhle odídu zo školy 

zo zdravotných dôvodov, pričom jeden z nich nechodí na obedy. Na obedy 

nechodí 521 žiakov. 

/Peter Haľko/ 
 

  

 



 

Na ZŠ Májové námestie je 362 chlapcov, dievčat je o 8 viac ako chlapcov a učiteľov je na škole 

o 320 menej ako dievčat. Koľko je na škole učiteľov? Koľko je na škole žiakov?  

/Tamara Marcinová/ 

 

 Minulý rok sa na krúžok športového plávania prihlásilo 48 detí a tento rok o 56 detí viac. 

 Úloha: A: Koľko detí sa za posledné dva roky prihlásilo na krúžok  športového plávania? 

                  B: Koľko detí sa prihlásilo tento rok na športové plávanie? 

 /Patrik Pichanič/      

 

   V škole je 900 žiakov. 312 žiakov sa učí nemčinu, 514 sa učí angličtinu a iba 26 

sa učí ruštinu. Koľko žiakov sa neučí nijaký jazyk? 

/Daniel Lipka/ 

 

    ZŠ Májové námestie v Prešove navštevuje spolu 726 žiakov. Dievčat je o 116 viac ako 

chlapcov. Koľko chlapcov a koľko dievčat navštevuje túto školu? 

 /Tomáš Rabik/ 

             

 

 

 

 



Na škole je spolu 723 žiakov. Ak by sme odpočítali piatakov, na škole by bolo 642 žiakov. 

Koľko je na škole piatakov? 

/Emma Vašková / 

 

V škole je 750 ľudí. Na 1. stupni je 300 žiakov a na 2. stupni je o 50 žiakov viac. Koľko 

žiakov je na 2. stupni a koľko učiteľov má naša škola?  

/Zuzana Vertaľová/ 

 

 

 

Janka má 36€. Danka má o 25€ viac. Koľko má Danka a koľko má Janka? Koľko majú 

spolu? 

/Marián Šimkovič/ 

 

 

 

 

 



 

Na  Májovke  sa  konal zber papiera. V  5.A  a 5.D nazbierali spolu 452 kg papiera,  v 5.B 

mali o 145 kg viac ako v áčke a déčke . A v 5.C nazbierali 2x menej ako v 5.B . 

Koľko  kg papiera  majú  piataci spolu ? 

/Ema Cabanová/ 

 

 

Ak je na Májovke 15 upratovačiek, 3-krát viac učiteliek než upratovačiek a 

8-krát viac žiakov než učiteliek, koľko je na škole ľudí? 

POZOR: V texte nie je spomenutý školník. 

 /Ema Hanudeľová/ 

 

 

 

Na 30. výročie školy pani riaditeľka vyhlásila, že bude predstavenie. Vystupujúcich žiakov 

je 590, žiakov, ktorí nevystupujú je o 28 viac. Učiteľov je 35, z toho 15 učitelia majú 

choreografiu zo žiakmi a 11 učitelia tancujú, 9 učiteľov sa pozerá na predstavenie.  

Na predstavenie prišlo 1056 divákov. Koľko je všetkých spolu? 

/Miška Hnatová/ 

 

 

 

 

 



Aká veta vznikne ak z čísel urobíš písmená? 

A-15 B-3 C-27 D-0 E-8 F-49 G-34 H-100 I-101 J-84 K-66 L-73 M-7 N-29 O-2 P-5 

R-724 Q-96 S-1 T-99 U-312 V-573 W-70 X-834 Y-363 Z-123 

Napr. SLNKO - 1/73/29/66/2 573 - 7/15/84/2/573/66/8 - 1/15 -123/101/15/27/101 - 

29/8/29/312/0/101/15. 

/Mirka Motýľová/ 

  

 

Májovka a Šrobárka majú spolu 75 učiteľov. Májovka má 2-krát viac učiteľov ako 

Šrobárka. Koľko učiteľov má Májovka a koľko Šrobárka?      

/Tamara Šimová/ 

 

 

V školskej jedálni je 240 stoličiek. Koľko stolov je v školskej jedálni ak pri 1 stole sú 4 

stoličky? 

/Peter Vrublovský/ 

 

 

  

 

 



Na škole je spolu 723 žiakov. Ak by sme odpočítali piatakov, na škole by bolo 642 

žiakov. Koľko je na škole piatakov? 

/Emma Vašková/ 

 

 

V škole je 750 ľudí. Na 1. stupni je 300 žiakov a na 2.stupni je o 50 žiakov viac. Koľko 

žiakov je na 2. stupni a koľko učiteľov má naša škola?  

/Zuzana Vertaľová/ 

 

 
8. 4. 2015 do školy prišlo 1112 ľudí z toho 228 učiteľov,12 upratovačiek a 102 rodičov, 

ktorý odprevadili žiakov. Koľko prišlo do školy žiakov? 

 /Šimon Gladiš/ 

 



0,125 : 5,4 = ? 
21,54€ + 1,05€ = ?? 



Na Májovke je plavecký bazén, v ktorom sa každoročne konajú plavecké preteky. Bazén 

má tvar obdĺžnika. Vypočítaj obvod a obsah  bazéna 

 (bez vody) ak vieš, že dĺžka je  2 500 cm a šírka je 120 dm. 

 Vypočítaj a výsledok napíš v metroch. 

 /Simona Baranová/ 

 

 Pán školník potreboval vypočítať obsah aj obvod celej školy, ktorá mala rozmery  

 154 metrov a 89 metrov. Pomôž mu vypočítať obsah aj obvod. 

 Potom vypočítaj, koľko bude stáť oplotenie, ak 6 metrov stojí 15,64 €? 

/Katka Demjanovičová/ 
 

 

Vypočítajte priemer  žiakov šiesteho a siedmeho ročníka ak : 6.A.....24 žiakov 

                                                                                                6.B.......18 žiakov 

                                                                                                6.C.......23 žiakov 

                                                                                                6.D....... ? žiakov 

                                                                                                Spolu.......72 žiakov 

                                                                                                7.A.......  ? žiakov 

                                                                                                7.B.......  23 žiakov 

                                                                                                7.C.......  ? žiakov 

                                                                                                7.D........ ? žiakov 

                                                                                                Spolu.......87 žiakov 

/Viktória Klobušovská/ 



Plocha školskej jedálne má rozmery: a = 15m, b = 20m. Koľko stolov a stoličiek musíme kúpiť, ak 

na 3m2  sa zmestí 1 stôl a štyri stoličky? Koľko žiakov sa naraz naobeduje v jedálni? 

/Lukáš Kočerha / 

 

Škola bude oslavovať výročie školy v divadle. Pódium má rozmery 20 metrov a 15 metrov.  

Každý žiak má 12 m2. Koľko žiakov sa zmestí na pódium? Aká je výmera pódia? 

/Katka Krupová/ 

 

 

Za minulý školský rok sa v škole spotrebovalo  115 000 kWh elektrickej energie. Koľko kWh sa 

priemerne využilo každý deň? Koľko kWh elektrickej energie sa priemerne využilo v jednej 

triede ak je počet tried 36? 

 /Jaroslav Petrisko/ 

 

 

Na  našu  školu  chodí  720  žiakov. V škole  je  9  ročníkov  a každý  ročník  má  4  triedy.  

KOĽKO   TRIED   JE  NA NAŠEJ  ŠKOLE ? 

KOĽKO  ŽIAKOV  JE  PRIEMERNE  V KAŽDEJ TRIEDE ?            

/Tamara Petrušová/ 

 



 

Jožko býva od ZŠ Májové Námestie 357 metrov. Jeho krok je dlhý 0,51 m. Vypočítaj: 

a) Koľko krokov urobí cestou do školy? 

b) Koľko krokov urobí Jožkou cestou do školy a zo školy spolu?          

/Timea Švecová/   

 

V bufete mali vodu, colu a malinovku. Detí bolo 34. 12 detí si zobralo colu ostatné 

deti si zobrali vodu a malinovku na rovnako. Koľko detí si zobralo obyčajnú vodu 

a koľko detí si zobralo colu? 

/Zuzana Timková/ 

 

Ihrisko obdĺžnikového tvaru má obsah 200m². Dĺžka jednej strany je 20m. Koľko 

metrov prebehne Adam, ak ihrisko obehne 3-krát? 

/Oliver Krajný/ 

 

Ak má každá trieda v priemere 22 žiakov, koľko žiakov chodí na našu školu? 

Ak má jeden žiak v taške 7 malých zošitov a 9 veľkých zošitov, koľko malých aj 

veľkých zošitov majú všetci žiaci na škole v jeden deň? 

/Natty Michalčinová/  

 


