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TEST VŠP  
 
DIRICHLETOV PRINCÍP  
1. V košíku je 15 jabĺk, z nich 5 je červených. Najmenej koľko jabĺk treba z košíka potme vybrať, aby 

sme mali istotu, že vyberieme aspoň dve červené jablka? 
A. 12 
B. 10 

C. 5 
D. 2  

 
 

2. Monika má v zásuvke osem červených, päť zelených. sedem modrých a šesť hnedých farbičiek. 
Najmenej koľko farbičiek musí poslepiačky vybrať zo zásuvky, aby mala istotu, že budú medzi 
nimi aspoň dve červené farbičky? 

A. 19 
B. 20 

C. 23 
D. 24 

  

3. V taške boli štyri zelené jablka, tri žlté jablka, dve zelené hrušky a päť žltých hrušiek. Najmenej 
koľko kusov ovocia treba potme z tašky vybrať, aby sme mali istotu, že medzi nimi bude jedno  
jablko a jedna hruška rovnakej farby? 

A.  7 
B. 8 

C. 9 
D. 10 

 
 

4. Ivan sa rozhodol, že zorganizuje stretnutie ľudí narodených v septembri. Najmenej koľko ľudí 
narodených v septembri musí prísť na stretnutie, aby mal istotu, že medzi nimi budú aspoň dvaja 
narodení v rovnaký deň v mesiaci? 

A. 2 
B. 30 

C. 31 
D. 60 

 
5. Hanka individuálne doučuje matematiku deväť deti. Každé z nich k nej chodí pravidelne raz za 

týždeň. Doučovaniu sa Hanka venuje iba v pracovných dňoch okrem pondelka. Ktoré z 
nasledovných tvrdení je určite pravdivé? 

A. Žiadny deň v týždni Hanka nedoučuje viac ako dve deti. 
B. Najviac jeden deň v týždni Hanka doučuje viac ako dve deti. 
C. Aspoň jeden deti v týždni Hanka doučuje pravé dve deti. 
D. Aspoň jeden deti v týždni Hanka doučuje viac ako dve deti. 

 
6. V jednom vozni vlaku je 10 kupé, v každom kupé je 6 miest na sedenie. Do prázdneho vozidla 

nastúpilo 12 cestujúcich. S istotou môžeme tvrdiť, že 
A. aspoň dvaja cestujúci budú sedieť v jednom kupé. 
B. aspoň traja cestujúci budú sedieť v jednom kupé. 
C. žiadni dvaja cestujúci nebudú sedieť v jednom kupé. 
D. 8 kupé zostane prázdnych. 
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ORGANIZAČNÉ PRINCÍPY 
 

1. V bufete predávajú cestoviny s omáčkami. Zákazník sa môže rozhodnúť, či chce kolienka, 
makaróny alebo špagety a musí si k nim vybrať jednu z piatich omáčok. Každú porciu podľa 
želania zákazníka buď posypú, alebo neposypú syrom. Koľko rôznych cestovinových jedál môžu 
v bufete pripraviť? 

A. 30 
B. 17 

C. 15 
D. 10 

 
 
 

2. Na šachovom turnaji sa zúčastnilo päť dievčat a štyria chlapci. Najprv odohrali dievčatá kaďa s 
každou po jednej partii a chlapci každý s každým po jednej partii. Tak sa určil víťaz v dievčenskej 
a v chlapčenskej skupine. Potom hrali finálovú partiu víťazi skupín. Koľko šachových partii sa 
odohralo? 

A. 11 
B. 16 

C. 17 
D. 20

 
 
 

3. Elenka ma štyri kŕdliky: žltý, dva rovnaké rúžové a zelený. Náhrdelníky vytvára tak, že najprv 
navlečie na motúzik červený kvet a potom vedia seba všetky štyri koráliky. Koľko rôznofarebných 
náhrdelníkov môže vytvoriť? 

A. 24 
B. 12 

C. 6 
D. 4 

 
 
 

4. Policajt vyšetruje dopravný priestupok a svedok si nepamätá posledné dve písmena evidentného 
čísla vozidla, ktorého šofér spôsobil škodu. Tvrdí však, že to boli samohlásky a neboli rovnaké. 
Koľko je možných posledných dvojíc písmen, ktoré prichádzajú do úvahy? 

A. 6 
B. 12 

C. 18 
D. 20 

 
 
 

5. Na prízemí štvorposchodového domu nastúpili do výťahu štyri osoby. Každá z nich vystúpila na 
inom poschodí. Koľko existuje poradí, v akých mohli vystupovať? 

A. 6 
B. 12 

C. 24 
D. 48 
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6. Matka si na chodník nakreslila šesť kruhov (obr.). Z kruhu do kruhu môže prejsť len vtedy, ak sa 
dotýkajú. Koľkými spôsobmi sa môže dostáť z kruhu ŠTART do kruhu CIEĽ, ak sa nikdy nebude 
vracať do kruhu, v ktorom už bola? 

A. 4 
B. 6 
C. 8 
D. 10  

 
 
 
 

7. Eliška, Gréta a Cyril sú na lyžovačke a nastupujú spolu na štvorsedačku. Koľko majú možností, 
ako sa posadiť, ak dievčatá chcú sedieť tesne vedľa seba a prázdne miesto nesmie ostať na kraji? 

A. 2 
B. 4 

C. 6 
D. 8 

 

 

8. Koľko existuje možnosti, ako sa môžu vedľa seba postaviť starý otec, obaja rodičia a dvaja 
synovia, ak rodičia aj synovia chcú stať vedľa seba? 

A. 6 
B. 12 

C. 24 
D. 48  
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Kľúč k testu: 

Dirichletov princíp 
P. č. Odpoveď 

1. Ak je v košíku 15 jabĺk a z nich 5 je červených, potom 15 —5 = 10 jabĺk je inej ako červenej 
farby. Kde budeme jablka z košíka vyberať potme a chceme mat istotu, že vyberieme aspoň 
dve červené, musíme ich vybrať najmenej 12. Keby sme ich vybrali len 11, mohlo by sa stáť, 
že 10 z nich bude mat inú ako červenú farbu a iba jedno bude červené. 
Správna odpoveď je A (12). 

2. Aby mala Monika istotu, že zo zásuvky poslepiačky vyberie aspoň dve červené farbičky, 
určite musia byť medzi vybranými farbičkami všetky farbičky inej ako červenej farby, teda 
všetky zelené, modré a hnedé farbičky. Tých je spolu 5+7+6=18. Teda keby vybrala 18 
farbičiek, mohlo by sa (v tom najhoršom prípade) stáť, že medzi nimi nebude žiadna červená 
farbička. Ak chce vybrať aspoň dve červené farbičky, musí teda vybrať najmenej 20 farbičiek. 
Správna odpoveď je B (20). 

3. V taške je viac zelených jabĺk (4) ako žitných (3) a viac žltých hrušiek (5) ako zelených (2). Ak 
by sme potme vybrali z tašky 4+5-=9 kusov ovocia, mohlo by sa stať (v najhoršom prípade), 
že vyberieme 4 zelené jablka a 5 žltých hrušiek a nebudeme mať jablko a hrušku rovnakej 
farby. Ak však vyberieme potme z tašky 9+1=10 kusov ovocia, k 4 zeleným jablkám a 5 žltým 
hruškám pribudne buď jedno žlté jablko (a budeme mať medzi vybraným ovocím žlté jablko 
a žltú hrušku), alebo pribudne jedna zelená hruška (a budeme mať medzi vybraným ovocím 
zelené jablko a zelenú hrušku). 
Správna odpoveď je D (10).  

4. September má 30 dní, takže ak príde na stretnutie 30 ľudí, môže sa stať, v tom najkrajnejšom 
prípade, že každý z nich bude narodený v inom dni v mesiaci (1., 2., 3., .... 29., 30.). Ak však 
príde na stretnutie 30 + 1 = 31 ľudi, Ivan bude mať istotu, že budú medzi nimi aspoň dvaja 
narodení v rovnaký deň v mesiaci. 
Správna odpoveď je C (31).  

5. Zo zadania úlohy je zrejmé, že Hanka doučuje v utorok, v stredu, vo štvrtok a v piatok, teda 
4 dni v týždni. Každé z deviatich deti k nej chodí raz za týždeň. 
Tvrdenie A) nie je pravdivé, môže napríklad nastať situácia, že v utorok učí 3 deti, v stredu 3 
deti, vo štvrtok 2 deti a v piatok 1 dieťa. V tejto situácii sú až dva dni v týždni (ut, st), kedy 
doučuje viac ako 2 deti. Rovnaká situácia je príkladom toho, že ani tvrdenie B) nemusí byt 
pravdivé. 
Tvrdenie C) nemusí byt pravdivé, môže napríklad nastáť situácia, že v utorok učí 3 deti, v 
stredu 3 deti, vo štvrtok 3 deti a v piatok žiadne dieťa. Teda neexistuje deň v týždni, kedy by 
Hanka doučovala pravé dve deti. 
Tvrdenie D) je určite pravdivé. Pri 9 deťoch a 4 dňoch určite existuje aspoň jeden deň, kedy 
Hanka doučuje viac ako dve deti. Keby totiž doučovala každý deň len dve deti, vystriedalo 
by sa u nej len 4.2 = 8 deti. 
Správna odpoveď je D.   

6. Keďže je vo vozni vlaku 10 kupé a do prázdneho vozidla nastúpilo 12 cestujúcich, je zrejmé, 
že aspoň dvaja cestujúci budú sedieť v jednom kupé.  
Správna odpoveď je A.  
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Organizačné princípy  
P. č. Odpoveď 

1. V bufete majú 3 druhy cestovín (kolienka, makaróny, špagety) a 5 druhov omáčok. Na každý 
druh cestoviny môžu posypať jednu z omáčok, takže môžu pripraviť 3.5 = 15 cestovinových 
jedál. Každé cestovinové jedlo je buď posypané syrom, alebo je bez syra. Takže celkovo 
môžu v bufete pripraviť 15.2 = 30 cestovinových jedál. 
Správna odpoveď je A (30). 

2. Najprv 5 dievčat (označíme ich písmenami A, B, C, D, E) odohralo každá s každou po jednej 
partii šachu. To znamená, že odohrali 4+3+2+1=10 partií šachu (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, 
CD, CE, DE). Potom 4 chlapci (označíme ich písmenami K, L, M, N) odohrali každý s každým 
po jednej partii šachu. To znamená, že odohrali 3 + 2 + 1 = 6 partii šachu (KL, KM, KN, LM, 
LN, MN). Nakoniec sa odohrala jedna finálová partia medzi víťazom v dievčenskej skupine a 
víťazom v chlapčenskej skupine. Odohralo sa 10 + 6 + 1 = 17 šachových partii. 
Správna odpoveď je C (17). 

3. Na každom náhrdelníku je na začiatku navlečený červený kvet (Č). Označíme písmenami Ž, 
R1, R2, Z štyri koráliky, ktoré Elenka navlieka na motúzik. Rôznofarebné náhrdelníky vznikajú 
tým, že koráliky môže navliekať na motúzik v rôznom poradí. Keďže rúžové koráliky sú 
rovnaké, zámenou ich poradia nevznikne inak sfarbený náhrdelník, napríklad: 
1. Č Ž R1 R2 Z      Č Ž R2 R1 Z  (rovnako farebné) 
2. Č Ž R1 Z R2      Č Ž R2 Z R1  (rovnako farebné) 
Ak dá Elenka za červený kvet žltý korálik (Ž), môže vytvoriť tri rôznofarebné náhrdelníky. Ak 
dá  za červený kvet zelený korálik (Z), môže vytvoriť ďalšie tri rôznofarebné náhrdelníky. Ak 
dá za červený kvet rúžový korálik (R1 alebo R2), môže vytvoriť ďalších šesť rôznofarebných 
náhrdelníkov. Spolu teda môže vytvoriť 3+3+6 = 12 rôznofarebných náhrdelníkov. 
Správna odpoveď je B (12).  

4. Samohlások, ktoré sa používajú na evidentných číslach vozidiel, je päť, sú to: A, E, I, O, U. 
Keďže dvojicu samohlások tvorili dve rôzne samohlásky, stačí skombinovať každú z piatich 
samohlások so zvyšnými štyrmi samohláskami. Vznikne 5.4 = 20 dvojíc písmen. 
Poet dvojíc písmen môžeme zistiť aj ich vypísaním: AE, Al, AO, AU, EA, El, EO, EU, IA, IE, IO, 
IU, OA, OE, OI, OU, UA, UE, UI, UO. Do úvahy prichádza 20 rôznych dvojíc písmen. 
 Správna odpoveď je D (20).  

5. Ozname štyri osoby, ktoré nastúpili do výťahu, písmenami A, B, C, D a začnime vypisovať 
štvorice, v ktorých prvé písmeno označuje osobu, ktorá vystúpila na 1.poschodi, druhé 
písmeno osobu, ktorá vystúpila na 2. poschodí, tretie písmeno osobu, ktorá vystúpila na 3. 
poschodí a štvrté písmeno označuje osobu, ktorá vystúpila na 4. poschodí. 
Ak predpokladáme, že na 1. poschodí vystúpila osoba A, do úvahy prichádzajú tieto poradia: 
ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB. Je ich šesť. 
Rovnakým spôsobom dostaneme ďalších 3.6 = 18 poradí, ak budeme predpokladať, že na 
1.poschodi vystúpila osoba B, resp. C, resp. D. 
Existuje 4.6 = 24 poradí, v akých mohli osoby vystupovať na jednotlivých poschodiach. 
Správna odpoveď je C (24). 

6. Označme biele kruhy, ktorými Matka bude prechádzať, písmenami A, B, C, D (obr.). Čísla v 
týchto kruhoch vyjadrujú, koľkými spôsobmi sa do tohto kruhu vie Matka dostať. Do 
každého z kruhov A, B, C, D sa vie dostať dvomi spôsobmi: 

• do kruhu A z kruhu Štart a z kruhu B 

• do kruhu B z kruhu Štart a z kruhu A 

• do kruhu C síce len z kruhu A, ale do neho sa vie dostať dvomi spôsobmi 

• do kruhu D síce len z kruhu B, ale do neho sa vie dostať dvomi spôsobmi   
Do kruhu Cieľ sa vie dostať z kruhov A, B, C, D, teda 2 + 2 + 2 + 2 = 8 spôsobmi. 
Správna odpoveď je C (8).  
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7. Ak sa na štvorsedačku majú posadiť dve dievčatá (E, G), ktoré chcú sedieť vedľa seba, a jeden 
chlapec (C) a prázdne miesto (_) nesmie ostať na kraji, sú len štyri možnosti, ako to môžu 
urobiť: EG_C, GE_C, C_EG, C_GE. Keby sa totiž dievčatá chceli posadiť na prostredné dve 
sedačky, ostalo by jedno miesto na kraji prázdne. 
Správna odpoveď je B (4). 

8. Ak obaja rodičia (O, M) aj dvaja synovia (S1, S2) chcú stať vedľa seba, starý otec (D) musí 
stať buď na jednom konci, alebo na druhom konci, alebo medzi rodičmi a synmi. To sú tri 
základné možnosti: D OM S1S2, OM S1S2 D, OM D S1S2. 
Ešte treba zistiť, koľkými spôsobmi sa môžu vedľa seba postaviť dvaja rodičia (O, M) a dvaja 
synovia (S1, S2), ak chcú aj rodičia, aj synovia stáť vedľa seba. Takých možností je osem: 
MOS1S2, MOS2S1, OMS1S2, OMS2S1, S1S2MO, S1S20M, S2S1MO, S2S1OM. Všetkých 
možnosti je teda 3.8 = 24. 
Správna odpoveď je C (24). 

 

 

 


