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Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

vyhlašují matematickou soutěž 

Pythagoriáda 
36. ročník 2012/2013 

p r o p o z i c e 
 

A. Charakteristika soutěže: 
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže, která byla od r. 1978 připravována ve 
Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od června 2009 je garantem této soutěže NIDM MŠMT. Je 
určena všem žákům 5., 6., 7. a  8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co 
nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a 
víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být 
matematickým talentem. Soutěž probíhá ve dvou kolech školním a okresním. Prosím, věnujte 
pozornost „Příloze č. 2“, v níž jsou upřesněny okruhy, ze kterých budou příklady pro školní a okresní 
kola v jednotlivých ročnících vybírány. 

B. Termíny soutěžních kol: 
školní kola  leden - únor 2013 pro 5.- 8. ročník ZŠ + odp. ročníky víceletých gymnázií 

okresní kola  květen 2013 pro 5.- 8. ročník ZŠ + odp. ročníky víceletých gymnázií 

C. Přihlášky: 
Zájemci o tuto soutěž se přihlásí u učitele pověřeného vedením školního kola Pythagoriády (zpravidla 
učitele matematiky), který žákům zadá soutěžní úlohy. Školní kolo probíhá v lednu / únoru. Pověřený 
učitel vyhodnotí řešení úloh školního kola a úspěšné řešitele navrhne do okresního kola.  
D. Pokyny k organizování soutěže: 
Zadání a řešení úloh školního a okresního kola Pythagoriády budou zaslána na garantům 
zodpovědným za soutěže v jednotlivých krajích elektronickou poštou a rozeslána na školy příslušnými 
pracovníky KÚ, příp. okresními / krajskými garanty soutěže. Zadání úloh lze získat po skončení 
soutěžních kol na adrese: www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky.Odbory školství 
jednotlivých krajských úřadů jsou též informováni o organizátorech okresních kol. Výsledkové listiny 
ze školního kola zašle učitel pověřený organizací školního kola organizátorovi okresního 
kola a krajskému garantovi soutěže.  
 
E. Okresní kolo: 
Úkoly vyhodnocuje příslušná porota. Výsledky okresního kola s celkovým počtem zúčastněných odešle 
okresní komise na odbor školství KÚ pracovníkovi zodpovědnému za soutěže. Krajský garant 
soutěže odešle vyplněnou tabulku o počtu zúčastněných žáků v jednotlivých ročnících za 
školní a okresní kola na adresu NIDM - jana.sevcova@nidm.cz. 
 
Pozn.: Připomínky k úlohám zasílejte na adresu: jana.sevcova@nidm.cz. 
 

Kontaktní adresa: 
 Ing. Jana Ševcová 

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Talentcentrum, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1 

tel.: 221 850 812; 603 860 963;  
e-mail:  jana.sevcova@nidm.cz 

http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/pythagoriada 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 1 
Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2012/2013 

Kraj Krajský úřad – pověřená osoba * 

PRAHA Mgr. Michaela Knappová. Magistrát hl. m. Prahy,  
Odbor školství, mládeže a sportu , 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1; tel: 236 005 932;  
fax: 236 007 148; E-mail: michaela.knappova@praha.eu 

STŘEDOČESKÝ Mgr. Lenka Škopová, KÚ, Odbor školství a sportu,  
Oddělení sportu 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
tel.: 257 280 196, skopova@kr-s.cz 

ÚSTECKÝ Jaroslav Černý, Dům dětí a mládeže  Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad  Labem 
tel.: 475 210 861 – ústředna;  mobil: 777 803 983 
cerny@ddmul.cz 

LIBERECKÝ Ing. Anna Sýbová, DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec 
anna.sybova@ddmliberec.cz 
Ing. Eva Hodboďová, KÚ, odd mládeže, sportu a zaměstnanosti,  
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
tel.: 485 226 635, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz 

PLZEŇSKÝ Mgr.  Ludmila Novotná, KÚ, odd. mládeže a sportu,  
Škroupova 18, 306 18 Plzeň 
tel.: 377 195 373, fax 377 195 364 
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz 

KARLOVARSKÝ Mgr. Drahomíra Kišová, Gymnázium Ostrov 
Studentská 1205, 363 01 Ostrov 
tel.: 353 433 772,e-mail: kisova@gymostrov.eu 

JIHOČESKÝ Ing. Monika Koubová, KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a sportu,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
tel.: 386 720 933; koubovam@kraj-jihocesky.cz 

VYSOČINA Jaroslava Lánová, Active-SVČ Žďár nad Sázavou, 
 Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou  
tel.: 731 674 618, lanova@activezdar.cz 

KRÁLOVE-
HRADECKÝ 

Mgr. Svatava Odlová, KÚ, Odb. školství – ved. odd. primárního a zájmového 
vzdělávání, 
Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
tel.: 495 817 269, 736 521 855; sodlova@kr-kralovehradecky.cz 
www.kralovehradeckykraj.eu; www.kr-kralovehradecky.cz 

PARDUBICKÝ Soňa Petridesová, DDM DELTA, Pardubice 
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 301 011; e-mail: ddmdelta@ddmdelta.cz 
Mgr. Lenka Havelková, KÚ, odd. organizační a vzdělávání,  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
tel.: 466 026 215; 466 026 111 
lenka.havelkova@pardubickykraj.cz 

JIHOMORAVSKÝ Bc. Jana Konečná-Horká, KÚ, odd. prevence a volnočasových aktivit, 
Žerotínovo nám. 3/5, pracoviště Cejl 73,  601 82 Brno;  
tel.: 541 658 306 
konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz 

ZLÍNSKÝ Petr Malinka, KÚ, odd. mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů,  
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
tel.: 577 043 764 
petr.malinka@kr-zlinsky.cz 

OLOMOUCKÝ  Mgr. Miroslava Poláchová 
ZŠ Olomouc, Stupkova 16, 779 11 Olomouc 
tel.: 581 111 201, mirka.polachova@seznam.cz 
Bc. Kateřina Kosková, KÚ, odd. mládeže a sportu,  
tel.: 585 508 661; k.koskova@kr-olomoucky.cz 

MORAVSKO- 
SLEZSKÝ 

Mgr. František Pokluda, KÚ, odbor školství, mládeže a sportu, 
28. října 117, 702 18 Ostrava 2 
tel.: 595 622 420; fax: 595 622 301 
frantisek.pokluda@kr-moravskoslezsky.cz  

 

 



PYTHAGORIÁDA 2012/2013 

5. ročník – školní kolo 
ZADÁNÍ 

1. Které z čísel daných výrazy 

 a) 40 : 4 + 4 . 4    b) 40 : (4 + 4) – 4 c) (40 :  4) + (4 + 4) . 4   je největší?  

Uveďte jeho hodnotu. 
 

2. Na půdě se suší ponožky: 4 hnědé, 6 černých a 6 modrých. Jestliže pro 

ně jde Honzík potmě, kolik ponožek musí vzít, aby měl jistě jeden 

stejný pár? 
 

3. Na papír jsme postupně nalepili kruh, trojúhelník a jako poslední 

čtverec. V které části se překrývají všechny tři útvary? 
 

4. Čtverec má obvod 36 cm. Jaký obsah má obdélník, který má jednu 

stranu o délce 2 cm a obvod stejný jako čtverec? 
 

5. Ve škole je 362 žáků. Polovina jich odebírá mléko. 20 žáků, kteří odebírají mléko, dnes 

nepřišlo do školy. Kolik porcí mléka bylo odebráno? 
 

6. Ve středověku se na trhu jako platidla běžné používaly místo peněz předměty nebo zvířata. 

Na trhu v Berouně například platilo, že 2 hliněné hrnce mají stejnou hodnotu jako jedna husa 

a za 4 husy bylo možno získat 1 prase. Která z následujících možností představuje největší 

hodnotu? 

a)  1 prase  b)  1 hrnec c) 3 husy d) 4 hrnce 
 

7. Místnost má tvar obdélníku. Kratší strana má délku 3 m, delší strana je o 2 m delší. Kolik 

metrů koberce o šířce 5 m musíme koupit na pokrytí celé místnosti? (Koberec nemá vzor.) 
 

8. Maminka se rozhodla ozdobit okna květinami. Do jednoho truhlíku lze zasadit 5 kusů petúnií. 

Jedna stojí 30 Kč, což je o 25 Kč méně než je cena truhlíku. Kolik stojí 4 plně osázené truhlíky? 
 

9. Pro které číslo platí, že přičteme-li k němu 9 a výsledek vydělíme 3, dostaneme 12? 
 

10. Žáci mají vyučování od 7:50 h. V pátek měli 6 vyučovacích hodin po 45 min, 4 přestávky po 5 

min a jednu přestávku o délce 15 min. V kolik hodin mohli odejít ze školy? 
 

11. Který z následujících trojúhelníků nelze sestrojit? 

a)  a=15 cm, b = 17 cm, c = 20 cm   b)  a = 4 cm, b = 3 cm, c = 5 cm 

c)   a = 12 cm, b = 5 cm, c = 6 cm 
 

12. Sklenice s medem má hmotnost 950 g. Po snědení poloviny medu je její hmotnost 530 g. 

Kolik váží prázdná sklenice? 
 

13. Číslo 1691 zaokrouhlíme nejprve na tisíce, potom totéž číslo zaokrouhlíme na stovky a 

nakonec na desítky. Jaký je součet takto vzniklých čísel? 
 

14. 32 žáků 5.A šlo oslavit pololetní vysvědčení do cukrárny. Každý si koupil laskonku nebo 

kokosku, někteří obojí. Laskonku si koupilo 20  žáků, kokosku 24. Kolik žáků si koupilo 

kokosku i laskonku? 
 

15. Vyjmenujte všechna celá čísla, která po zaokrouhlení na desítky dávají 30. 

 

 



PYTHAGORIÁDA 2012/2013 

5. ročník – školní kolo 
 

VÝSLEDKY 
1. (40 :  4) + (4 + 4) . 4 = 42  

 

2. 4  
 

3. 4 
 

4. 32 cm2  
 

5. 161  
 

6. 1 prase 

 
7. 3 m  

 

8. 820 Kč  
 

9.  27  
 

10. 12:55 hod. 
 

11.  c) a = 12 cm, b = 5 cm, c = 6 cm 
 

12. 110 g  
 

13. 5390 
 

14. 12 
 

15. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


