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Sčítacie a odčítacie reťazce 

Doplňte sčítacie a odčítacie reťazce na obrázkoch. Postupujte podľa pravidla: Doplňte čísla 

v kruhoch tak, že použijete naznačený počtový výkon v šípke.  

1. matematický reťazec - doplníme čísla v kruhoch 

 

2. matematický reťazec - doplníme čísla v kruhoch 

 

3. matematický reťazec - doplníme čísla v kruhoch 



 

4. matematický reťazec – doplňte znamienko a hodnotu pri šípke 

 

5. matematický reťazec - doplňte znamienko a hodnotu pri šípke 



 

6. matematický reťazec – doplníme čísla v kruhu aj v šípkach 

 

7. matematický reťazec - doplníme čísla v kruhoch aj v šípke 



 

8. matematický reťazec – doplníme čísla v kruhoch aj v šípke 

 

 

 



Sčítacie tabuľky 

1. sčítavacia tabuľka 

Sčítavajte čísla na obrázkoch v riadkoch s číslami v stĺpcoch a skontrolujte, či sú tabuľky 

správne vyplnené. Nesprávne súčty preškrtnite. Hľadáme päť nesprávnych riešení v každej 

z nasledujúcich dvoch tabuliek. 

 

 



3.  sčítavacia tabuľka 

Pripočítali sme k žltým číslam toľkokrát 10, koľko je napísané za daným číslom v 

zátvorke. Nájdite na obrázku päť nesprávnych výsledkov.  

 

4.  sčítavacia tabuľka 

Pripočítali sme k žltým číslam toľkokrát 100, koľko je napísané za daným číslom v 

zátvorke. Nájdite na obrázku päť nesprávnych výsledkov.  

 

 



Odčítacie tabuľky 

1. odčítacia tabuľka - Odčítali sme od žltých čísel toľkokrát 10, koľko je napísané za 

daným číslom v zátvorke. Nájdite na obrázku päť nesprávnych výsledkov. 

 

2. odčítacia tabuľka - Odčítali sme od žltých čísel toľkokrát 10, koľko je napísané za 

daným číslom v zátvorke. Nájdite na obrázku päť nesprávnych výsledkov. 

 

 



Okienka 

1. okienko – Postupným riešením podľa šípok sčítavame a odčítavame čísla 

a vyplňujeme prázdne útvary. 

 

2. okienko – Postupným riešením podľa šípok sčítavame a odčítavame čísla 

a vyplňujeme prázdne útvary. 

 



Magické štvorce 

1. magický štvorec – Postupujte podľa návodu: Najprv nájdeme aký je magický súčet. 

Potom doplňujeme dopočítaním správne čísla. 

 

2. magický štvorec – Postupujte podľa návodu: Najprv nájdeme aký je magický súčet. 

Potom doplňujeme dopočítaním správne čísla. 

 



3. magický štvorec – Postupujte podľa návodu: Najprv nájdeme aký je magický súčet. 

Potom doplňujeme dopočítaním správne čísla. 

 

4. magický štvorec – Postupujte podľa návodu: Najprv nájdeme aký je magický súčet. 

Potom doplňujeme dopočítaním správne čísla. 

 



Nájdi votrelca 

Nájdite v každom riadku každého obrázka jedno číslo, ktoré nemá takú vlastnosť, 

ktorá je spoločná všetkým ostatným číslam. Vyškrtnite ho. 

1. votrelec 

 

2. votrelec 

 



3. votrelec 

 

4. votrelec 

 

 

 

 



Vzorové riešenie pre magické štvorce 

Postup: Najprv sčítame riadok, stĺpec alebo uhlopriečku, v ktorej sú všetky tri čísla. U nás: 

uhlopriečka: 40 + 25 + 10 = 75. Potom nájdeme riadok, stĺpec alebo uhlopriečku, v ktorej sú 

dve čísla. Sčítame ich a odčítame od zisteného súčtu. A tak pokračujeme, kým nevyplníme 

všetky prázdne okienka. 

 

Postup: Zistíme magický súčet tak, že spočítame druhý riadok: 10 + 50 + 90 = 150 a potom už 

len dopočítavame do 150 každý riadok, stĺpec a uhlopriečku. 

 



Vzorové riešenie pre „Nájdi votrelca“ 

Nájdite v každom riadku každého obrázka jedno číslo, ktoré nemá takú vlastnosť, ktorá je 

spoločná všetkým ostatným číslam.  

1. votrelec – 2, 4, 12 sú párne čísla, číslo 7 je nepárne – je teda votrelec, 3, 9, 15 sú 

deliteľné číslom 3, číslo 1 nie je – je to votrelec, čísla 30, 36, 42 sú deliteľné šiestimi, 

číslo 10 nie je – je votrelec. 

 

2. votrelec – votrelcami sú 12 – nie je deliteľná jedenástimi, 15 – nie je deliteľná 

desiatimi, 8 – nie je deliteľná siedmimi 

 


