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Bolo raz 432:144 prasiatok, ktoré boli ešte 

malé. Koľko ich bolo? Volali sa Ferko, Jurko 

a Janko. Raz ich opustila matka a prasiatka 

ostali samy. Jedného dňa sa pohádali a 

rozdelili sa. Každé prasiatko malo vlastný 

domov. Prvé malo dom zo sena, druhé z 

dreva a tretie zo skaly. O prasiatkach sa 

dozvedel vlk, ktorý bol veľmi hladný. 

Povedal si: „Aáá, ja som veľmi hladný. Teraz mám veľkú šancu 

ich zožrať, keď je každé samo. Pochytám si ich postupne.“ 

Vlk prišiel ku slamenému domu a zaklopal. Z domčeka sa 

ozvalo: „Heslo!“ Vlk sa zamyslel a povedal: „Slama.“ „Nie,“ 

ozvalo sa z domčeka. „Ja neviem tvoje heslo,“ ozval sa 

skormútene vlk. „Tak, keď nevieš heslo, musíš odpovedať na 

jednu úlohu. Začni! Farmár mal 1 prasa a každý deň mu dával 

400g potravy. No jeden deň sa pomýlil a dal mu o 3,5% viac. 

Koľko kg potravy mu vtedy dal? Vlk však odpoveď povedal zle 

a prasiatko mu neotvorilo. Vlk sa nadýchol ako len mohol a 

začal fúkať veľkou silou na dom. Dom sa rozpadol a prasiatko 

utekalo preč. Vlk si povzdychol a povedal: „No nič, idem za 

druhým prasiatkom.“ Zatiaľ čo vlk išiel, Ferko utekal k 

Jurkovi. Fero klope, búcha, prosíka o odpustenie: „Prepáč, že 

sme sa pohádali, prosím, pusti ma!“ Jurko ho pustil. Ferko 

povedal: „Rýchlo sa musíme skryť, prichádza vlk.“ A tak sa aj 

stalo. Všetko sa opakovalo, len Jurko mu dal inú úlohu: 

,,Farmár mal prasa a každý deň mu dával 8kg slamy do jeho 

domčeka. Jeden deň sa však pomýlil a dal mu o 45g slamy 



menej. Koľko slamy mu dal? Vlk neuhádol a prasiatka mu 

neotvorili. Vlk sa nadýchol, fúkal na dom a ten sa zrútil. 

Prasiatka utekali k poslednému domu a neskôr za nim aj vlk. 

Prasiatka zatiaľ prosíkali Janka. Ten ich pustil. Vlk prišiel a 

zaklopal. Všetko sa opakovalo, len úloha bola iná: ,, Farmár 

mal jedno prasa a každý deň mu dával 4l vody. Jeden deň sa 

však pomýlil a dal mu o 0,48ml vody viac. Koľko l vody mu dal? 

Vlk odpoveď nevedel a prasiatka mu neotvorili. Vlk sa 

nadýchol a fúkal na dom, no ten sa nerozpadol. Oni sa 

začudovali aj s vlkom. Zistili, že keď je dom postavený zo 

skaly, je najpevnejší. Prasiatka zavolali poľovníka a ten vlka 

zastrelil. Ferko a Jurko si začali stavať domy vedľa Janka. 

Koľko kameňov potrebujú, keď majú obdĺžnikový dom 

s rozmermi 3m a 6m a na jeden meter je potrebných 12 

kameňov? A prasiatka boli už šťastné, že sú spolu. 
 


