
KLÁSEK POČTÁŘ 
První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení 

úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář. 

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod 

písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body. 

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního dne v daném 

měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení 

kdykoliv konzultovat (např. na kroužku). 

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.  

Výsledky říjnových úloh: A 1.A, 2.A, 3.C, 4.C; B 1.C, 2.D, 3. nemá řešení , 4.B 

 

Klásek Počtář- zadání na listopad  

A 

1. (23 + 23 + 23 + 23) : (23 + 23) = ?  

(A) 23                   (B) 3                      (C) 46                    (D) 2                   (E) 92 
 

2. Ota má 20 jednobarevných balónků v barvě žluté, zelené, modré a červené. 17 

z nich není zelených, pět je červených, 12 není žlutých. Kolik jich je modrých?  

(A) 2                    (B) 4                       (C) 5                       (D) 7                   (E) 15 

3. Na cestě do školy je 17 stromů. Cestou do školy dáš na 1. strom a pak na 

každý druhý strom dáš fáborek. Cestou ze školy dáš fáborek na 1. strom a pak 

na každý třetí. Kolik stromů zůstane neoznačených? 

(A) 4                    (B) 5                        (C) 6                      (D) 7                     (E) 8 
 

4. O kolik zestárneš za 360 000 sekund? 

(A) 3 hodiny   (B) 6 hodin   (C) 8,5 hodiny   (D) 10 hodin  (E) více než 10 hodin 
 

B 

1. V jeskyni jsou černí a zelení draci. Černý drak má 6 hlav, 8 nohou a 2 ocasy. 

Zelený drak má 8 hlav, 6 nohou a 4 ocasy. Celkem je tam 44 ocasů. Zelených 

nohou je o 6 méně než černých hlav. Kolik je tam černých draků? 

(A) 6                    (B) 7                      (C) 8                      (D) 9                     (E) 10 
 

2. Máš 108 černých a 180 bílých kuliček. Musíš je roztřídit do sáčků tak, aby 

poměr počtu černých ku počtu bílých kuliček byl v každém sáčku stejný. Jaký 

nejmenší počet kuliček může být v jednom sáčku? 

(A) 288                  (B) 36                    (C) 18                     (D) 8                    (E) 1 
 

3. Matematická soutěž má 10 otázek. Za správnou odpověď dostaneš 5 bodů, za 

špatnou se 3 body odečítají. Matěj dostal 34 bodů, Jan 10 bodů a Petr 2 body, 

odpověděli na všechny otázky. Kolik měli dohromady správných odpovědí?  

(A) 17                   (B) 18                     (C) 15                   (D) 13                  (E) 21 

 

4. Majda a Terka šly na houby. Našly 70 hub. Majda zjistila, že ze svých hub má 

 bedel. Terka zjistila, že z jejích hub jsou  žampiónů. Kolik hub našla Majda? 

(A) 27                (B) 36                    (C) 45                    (D) 54                     (E) 10 

 

Zdroj: Matematický klokan 
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