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1.

Krychle je obarvena dvěma barvami, a to tak, že tři stěny jsou obarveny modrou a tři stěny
žlutou barvou. Kolik vzájemně různých obarvení kostky existuje?

2.

Zaměním-li pořadí číslic v zápise věku mé dcery, dostanu přesně můj věk. Kolik mi bylo let, když se tato dcera narodila?

3.

Urči výsledek součtů a rozdílů řady čísel od nuly do šedesáti jedné

4.

Rozděl obrazec na čtyři shodné části (obsahem i tvarem), aby v každé bylo jedno srdce.

0+1+2-3-4+5+6-7-8+…-60+61=

♥

♥

♥

♥

5.

Zapiš pomocí čísel, znamének početních operací a závorek, vypočti a výsledky porovnej:
součet pětinásobku čísla čtyři s číslem tři
pětinásobek součtu čísla čtyři s číslem tři

6.

Kolik trojúhelníků je zobrazeno na obrázku?

7.

V ZOO žije 8 tučňáků. Všichni jedí stejně rychle. Právě spořádali při krmení během tří minut 48 stejně
velkých rybek. Jak dlouho trvá, než sní tučňák jednu rybu?

8.

Před sebou máš mapu území pěti států K, L, M, N, O. Část jejich hranice tvoří jezero J uprostřed. Seřaď státy podle délky jejich
hranic od největší po nejmenší a podle jejich rozlohy od největší po nejmenší.

9.

Úloha:
AB:4=B(zb. A)
Jedno písmeno zastupuje jednu číslici, dvě různá písmena zastupují dvě různé číslice. Urči
všechna řešení.
10. Na letišti v Praze dopoledne 6. prosince v 9 hodin odlétalo letadlo do amerického
New Yorku, tam v tu dobu byly teprve 3 hodiny ráno. O hodinu později v Praze
přistálo letadlo z australského Melbourne, kde v tu dobu bylo už 6 hodin večer. Na
Silvestra v New Yorku chyběla do půlnoci hodina, urči datum a čas jaký byl v tu
dobu v Praze a v Melbourne.

11. Jak se změní výměra čtvercové zahrady o straně třicet metrů, jestliže jednu její stranu zvětšíme o 5 metrů a tu sousední o 5 metrů
zmenšíme? A jak se změní délka plotu?
12. Tři modří papoušci sní 3kg zrní za tři dny, pět zelených papoušků sní 5 kg zrní za pět dní a sedm oranžových
papoušků sní 7 kg zrní za sedm dní. Kteří papoušci jsou „největší jedlíci“?
13. Kolik hran má „šestihranná“ tužka před ořezáním?

14. Jan připočítal k myšlenému číslu 450, pak od součtu odečetl 725, výsledek vydělil 25 a vynásobil 4 a
dostal číslo 12. Se kterým číslem začínal?
15. Součin dvou celých čísel je milión. Žádná z číslic obou čísel není nula. Která jsou to čísla?
16. V aleji roste deset stromů, mezi každými dvěma stromy je lavička. Kolik je v aleji laviček?
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Korespondenční matematická
soutěž
15. ZŠ Terezie Brzkové 33-35
15. základní škola v Plzni, ul. Terezie Brzkové 33 – 35, vyhlašuje již 27. ročník zábavné
, Plzeň
korespondenční matematické soutěže pro žáky čtvrtých a pátých tříd s názvem:

„KORMAT“
Korespondenční soutěž, kterou organizujeme, má celkem tři kola. Jejich časové rozvržení je
zhruba následující:
 1. kolo (domácí) - termín odevzdání 26. 1. 2020 - vyhodnocení únor 2020

2. kolo (domácí) - březen - duben 2020 (přesnější termíny budou uvedeny při zadání)

3. kolo (školní)
- proběhne na naší škole v měsíci květnu 2020(upřesníme v pozvánce)
Po zkušenostech z předchozích ročníků soutěže, kdy se zúčastnilo poměrně velké
množství soutěžících, počítáme s tím, že na třetí kolo, které proběhne na naší škole v květnu,
pozveme jen ty soutěžící, kteří se po druhém kole umístí na prvních padesáti místech. Toto
závěrečné kolo bude organizováno formou zábavného soutěžního odpoledne a na jeho konci
proběhne slavnostní vyhodnocení a předání věcných odměn nejlepším řešitelům a malé
pozornosti všem dalším úspěšným řešitelům.
Řešení 1. kola odešli n e j p o z d ě j i

do 26. ledna 2020 na adresu:

15. základní škola
ul. Terezie Brzkové 33 – 35
318 00 PLZEŇ
nebo E-mail: kormat12@zs15.plzen-edu.cz
Odeslání není vázáno na vyřešení všech zadaných úloh. Proto, kdo správně vyřeší jednu
úlohu, je lepší než ten, kdo se vůbec nezúčastní!
V písemných dopisech nezapomeňte:
 vyplnit osobní údaje: jméno, třída, škola, korespondenční adresa nebo email
 Nutně přiložte obálku s nalepenou známkou a nadepsanou adresou k vám domů,
na kterou máme zaslat odpověď, pokud nekomunikujete přes email.
 hodnoceny budou pouze úlohy psané volně na papírech s uvedeným postupem řešení.
(nevpisujte řešení ani výsledky do zadání, není nutné psát každý příklad na nový papír)
 nebudou-li splněny předchozí podmínky, nebudeme se zabývat hodnocením řešení
V řešeních odeslaných e-mailem odpovídáme stejnou formou na adresu odesílatele. Všichni
účastníci prvního kola, kteří toto dodrží, dostanou zpět zadání druhého kola s dalšími pokyny.
Pokud chcete zapojit do soutěže i další své kamarády nebo spolužáky (ze čtvrtých nebo pátých tříd
ZŠ) a nemáte již k dispozici zadání, buď si ho sami nakopírujte, nebo vytiskněte
z www stránek 15. ZŠ. Pro případné dotazy můžete také využít email: kormat12@zs15.plzenedu.cz, nebo KocankovaJi@zs15.plzen-edu.cz, nebo zavolat na číslo 378 027 374, 378 027 362 –
v době od 7. 30 do 14 hodin.
Výsledky 1. kola budou zveřejněny v březnu 2020 na www.zs15plzen.cz.
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