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Č. 
pr. 

Príklad Odpoveď 
Počet 
bodov 

1.  Vypočítajte a výsledok vyjadrite v tvare zlomku v základnom tvare: 

   

2.  Štvorec má obvod 56 cm. Aký je jeho obsah?   

3.  Vypočítajte súčet prvočísel menších ako 17.   

4.  V trojuholníku ABC má uhol pri vrchole B veľkosť 40˚. Veľkosti 

ďalších dvoch uhlov sú v pomere 2 : 5. Akú veľkosť má najväčší 

uhol v trojuholníku? 
  

5.  V  teste z matematiky žiaci I. A  dosiahli nasledovné výsledky: 

dvaja napísali test na 1, päť žiakov dostalo 2 a traja žiaci dostali 

z testu 4. Aká bola priemerná známka z testu v triede I. A? 
  

6.  Katka minula v obchode s knihami 60 % svojich úspor. Zostalo jej 

24 €. Koľko eur mala Katka nasporených? 
  

7.  
Akú veľkosť má uhol α na obrázku?  

 

  

8.  Dvanásť býkov zožerie za 17 dní 5 100 kg sena. Koľko kilogramov 

sena zožerie 17 býkov za 12 dní? 
  

9.  V predajni rozdelili 4 kilogramy karamelových cukríkov do balíčkov 

po 80 gramov. Koľko balíčkov vytvorili? 

A: 5 B: 320 C:  120 D: 50   

  

10.  Koľko kociek s hranou dlhou 2 cm sa zmestí do kvádra s rozmermi 

6 cm, 8 cm a 10 cm? 

A: 80 B: 60 C: 120 D: 240 
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11.  Do nádrže s rozmermi 6 m a 3 m a hlbokej 1 m natieklo 72 hl vody. 
Koľko litrov vody by sa do nej ešte zmestilo? 

A: 108 l B: 10 800 l C: 800 l D: 1 728 l 

  

12.  Je daný štvorec ABCD. 

 

 

A: Hodnota vľavo je väčšia ako hodnota vpravo. 

B: Hodnota vpravo je väčšia ako hodnota vľavo. 

C: Hodnota vľavo je rovnaká ako hodnota vpravo. 

D: Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

  

 

Priemer kružnice opísanej 

  štvorcu ABCD 
Dĺžka strany AB 

  

13.  Spočítame všetky prirodzené čísla väčšie ako 1 a menšie ako 6. 
Ktoré číslo je opačné k výsledku, ktorý sme dostali? 
 
A: 14              B: - 14        C:  -15 D: - 21   

  

14.  V istej firme uvažovali o obsadení pozície hovorcu, resp. 

hovorkyne. Mali nasledujúce podmienky: malo by ísť o osobu s 

vyštudovanou žurnalistikou, ktorá ovláda aspoň dva cudzie jazyky, 

a ak to bude žena, mala by byť slobodná. Ktorý z nasledujúcich 

uchádzačov spĺňa všetky požadované podmienky? 

A: Pán A: slobodný, absolvent štúdia žurnalistiky, ovláda 

iba angličtinu. 

B:  Pán B: ženatý, absolvent štúdia manažmentu, ovláda 

angličtinu a nemčinu. 

C: Pani C: slobodná, absolventka štúdia žurnalistiky, ovláda 

nemčinu a francúzštinu. 

D: Pani D: vydatá, absolventka štúdia žurnalistiky, ovláda 

angličtinu a nemčinu. 
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15.  V letnom tábore súťažili medzi sebou tri družstvá – stopári, lovci 

a horári. Graf ukazuje, koľko bodov získali oddiely v jednotlivých 

dňoch. Úlohy I., II. a III. riešte len na základe údajov získaných 

z grafu. 
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I. Koľko bodov získali spolu všetky družstvá v piatok? 
    A)130       B) 135         C) 140   D) 145 

 
II. V ktorých dňoch platí, že horári získali menej bodov než 

v predchádzajúci deň a aj nasledujúci deň 

A) Len v stredu 

B) Len v piatok 

C) V stredu a v piatok 

D) V utorok a vo štvrtok 

III. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé? 

A) Stopári získali vo štvrtok o 20 bodov viac ako lovci 

B) Stopári získali v utorok rovnaký počet bodov ako lovci 

v sobotu 

C) V utorok získal každý z oddielov viac než 40 bodov 

D) Lovci získali v utorok rovnaký počet bodov ako v stredu 

 

  

  
spolu  

 


