
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava kód 
študijný odbor 7902 J gymnázium   
 

 

Č. 
úlohy 

Úloha 
Odpo-
veď 

Počet 
bodov 

1. Vypočítajte:     −5. (−2) + 7. [3 + (−15): 5]   

2. 
Riešte rovnicu a zapíšte jej koreň:    

2−𝑥

2
−  3 =  

2𝑥+1

3
 

  

3. Pracovná skupina, v ktorej je 6 pracovníčok, by objednanú zákazku 
vyhotovila za 21 pracovných dní. Koľko robotníčok treba ešte prijať do 
pracovnej skupiny, aby zákazka bola hotová za 14 pracovných dní? 
 

  

4. Ornament je zložený z jedného štvorca a štyroch tmavých polkruhov. 
Obsah štvorca je 4 cm2 . Vypočítajte v cm2 obsah jedného polkruhu, ak 
𝜋 = 3,14.  Výsledok uveďte zaokrúhlený na stotiny. 

 

  

5. Vypočítajte súčet uhlov α a β znázornených na obrázku  

 

  

6. O stenu je opretý rebrík. Steny sa dotýka vo výške 2,4 m a jeho spodný 
koniec je od steny vzdialený 10 dm. Aký dlhý je rebrík? 

  

7. Hokejový brankár chytil v zápase 42 striel, čo bolo 84 % všetkých striel 
na jeho bránku. Koľko bolo všetkých striel na jeho bránku? 
 

  

8. V obchode platili traja kupujúci spolu 450 €. Prvý platil 5-krát viac ako 
druhý, tretí o polovicu viac ako druhý. Koľko eur zaplatil prvý kupujúci?  

  

9. Do školy chodí 800 žiakov, z toho je 500 dievčat. Pomer počtu chlapcov 
a dievčat na tejto škole je 

  

(A)  5 : 8 (B)  3 : 5 (C) 3 : 8 
 
(D) 5 : 3 
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10. Pôdorys budovy má tvar obdĺžnika s rozmermi 40 m x 60 m. Na pláne 
má pôdorys tejto budovy odvod 100 cm. V akej mierke je zhotovený 
plán? 

  

(A)    1 : 250 (B)     1 : 200 (C)     1: 180 (D)     1 : 150 

11. Čistiace zariadenie zníži objem nečistôt vo vode na desatinu pôvodného 

množstva. Koľko nečistôt ostalo vo vode, ak na začiatku čistenia v nej 

bolo 20 g nečistôt a voda bola zariadením čistená dvakrát po sebe? 

  

(A)  0,2 gramu (B) 16 gramov (C) 1 gram (D) 0 gramov 

12. Maliar Machuľa má 5 základných farieb. Nové farby vytvára tak, že 
zmieša spolu dve základné farby. Najviac koľko nových farieb môže 
maliar Machuľa vytvoriť? 

  

(A)     6 (B)     8 (C)     10 (D)     14 

13. Určte, koľko z vymenovaných rovinných útvarov je osovo súmerných: 
štvorec, kruh, lichobežník, obdĺžnik, rovnoramenný trojuholník. 

  

(A)     2 (B)     3 (C)     4 (D)     5 
14. Počas silných dažďov natiekla voda do telocvične a pokryla jej 

obdĺžnikovú podlahu s rozmermi 40 m x 18 m vrstvou vysokou 1 cm. 
Koľko 5-litrových vedier by sme touto vodou mohli naplniť? 

  

(A)     14 (B)     144 (C)     1 440 (D) 14 400 

15. V tabuľke sú uvedené zisky 5 firiem – firmy A, firmy B, firmy C, firmy D 

a firmy E – v štyroch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Zisky sú 

uvedené v miliónoch eur. 

 1.štvrťrok 2.štvrťrok 3.štvrťrok 4. štvrťrok 

Firma A 7 5 14 6 

Firma B 10 12 8 5 

Firma C 8 9 7 13 

Firma D 13 7 5 8 

Firma E 7 6 6 15 

 
 Ktorá firma mala najväčší zisk za sledovaný rok? 
 

  

16. Na základe údajov z tabuľky v príklade 18 určte, ktorá z firiem 
zaznamenala najväčšiu zmenu /zvýšenie alebo zníženie/ zisku  
v 4. štvrťroku oproti 1. štvrťroku /v eurách, nie v percentách/. 
 

  

17. Na základe údajov z tabuľky v príklade 18 určte, o koľko % bol  
v 3. štvrťroku vyšší zisk firmy B než firmy D. 

  

 


