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Prijímacia skúška z M A T E M A T I K Y  
 

 

Šk. rok 2017/2018 1. kolo – 2. termín     Kód žiaka: ...................... 

01. V tokoch našich riek v súčasnosti preteká približne 3328 m
3
 vody za sekundu. Koľko je to 

hektolitrov? 

A)  3328 hl B)  332 800 hl C)  332,8 hl D)  33 280 hl 

02. Riešením rovnice  4(𝑥 + 3) − 10(2𝑥 + 1) = 10  je číslo: 

A)  −𝟎,𝟓 B)  𝟎, 𝟓 C)  𝟐 D)  –𝟐 

03. V mise bolo 48 sliviek. Iveta si zobrala niekoľko sliviek. Potom si Edo zobral štyri sedminy 

zo zvyšku a v mise ostalo 18 sliviek. Koľko sliviek si zobrala Iveta? 

A)  7 B)  12 C)  6 D)  2 

04. Určte veľkosť uhla beta na obrázku. 

 

A)  49°                           C)  13° 

B)  21°                           D)  19° 

 

 

05. V knihovni je na troch policiach uložených 259 kníh. Na vrchnej polici je štyri krát menej ako 

na spodnej, na prostrednej polici je o 37 viac ako na hornej. Koľko kníh je na prostrednej 

polici? 

A)  148 B)  74 C)  37 D)  111 

06. Cisterna s objemom 1000 litrov sa napĺňa z dvoch vodných zdrojov, z ktorých prvý je 

schopný za sekundu dodať 2 litre vody, druhý 3 litre vody. Pred začatím napĺňania bolo 

v cisterne 200 litrov vody. Za koľko sekúnd sa naplní cisterna? 

A)  160 s
 

B)  200 s
 

C)  280 s
 

D)  700 s
 

07. Dĺžka obdĺžnika je trikrát väčšia ako jeho šírka. Vypočítajte jeho obsah ak viete že obvod 

obdĺžnika je 120 cm. 

A)  270 cm
2
 B)  320 cm

2
 C)  675 cm

2
 D)  270 cm

2
 

08. Jano a Mišo bývajú v tom istom dome a chodia do tej istej školy. Jano urobí na ceste do školy 

124 krokov, pričom priemerná dĺžka jeho kroku je 75 cm. O koľko krokov viac musí urobiť 

na ceste do školy Mišo, ak jeho krok je dlhý 50 cm? 

A)  62  B)  310 C)  186 D)  83 

09. Sestry Jana, Petra a Alica si rozdelili odmenu v pomere 5 : 8 : 12. Petra a Alica spolu dostali 

180 €. Koľko eur dostala Jana?  

A)  45 € B)  36 € C)  75 € D)  50 € 

10. Ktoré najmenšie celé číslo je riešením nerovnice  0,5𝑥 − 7 < 2𝑥 − 50  ? 

A)  -29 B)  28 C)  -28 D)  29 



11. Osem brigádnikov zabalí za päť hodín 240 krabíc. Koľko krabíc zabalia dvanásti brigádnici 

za tri hodiny? 

A)  216 B)  300 C)  600 D)  96 

12. Dané sú dve kružnice k1 (S1ꓼ43 mm) a k2 (S2ꓼ3,6 cm). Vzdialenosť stredov kružníc  

je 5,5 cm. Koľko spoločných bodov majú tieto dve kružnice? 

A)  ani jeden B)  práve jeden C)  práve dva D)  nekonečne veľa 

13. Na mape s mierkou 1 : 200 000 je vzdušná vzdialenosť medzi 

dvoma kostolmi 25 mm. Aká je skutočná vzdialenosť medzi 

týmito kostolmi v kilometroch? 

 

A)  2,5 km                     C)  5 km 

B)  3 km                        D)  7 km  

14. Vypočítajte súčet všetkých dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z cifier 2,0 a 5. Číslice 

sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať. 

A)  169 B)  224 C)  147 D)  202 

 

V nasledujúcich úlohách zapíšte výsledky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

15. Zomletím pšenice dostaneme 81,5 % múky. Koľko ton pšenice treba zomlieť, aby sme získali  

2 500 kg pšeničnej múky? 

 

Je potrebné zomlieť .............................. ton pšenice. 

16. Obsah podstavy valca je 38,465 dm
2
. Aký je priemer podstavy tohto valca?   

(π = 3,14) 

 

Priemer podstavy valca je .............................. dm. 

17. Na obdĺžnikovú záhradu s rozmermi 20 m a 36 m spadlo 5 mm zrážok. Koľko plných  

100 litrových sudov by sme naplnili týmto množstvom vody? 

 

Naplnili by sme .............................. sudov. 

18. Anna si kúpila dvanásť zošitov a zvýšilo sa jej 2,20 €. Keby bola kúpila päť zošitov, ostalo by 

sa jej 6,75 €. Koľko centov stojí jeden zošit? 

 

Jeden zošit stojí .............................. centov. 

19. Pravouhlý lichobežník má základne dlhé 15 dm a 8 dm a dĺžka šikmého ramena je 12 dm. 

Aké dlhé je druhé rameno lichobežníka? 

 

Rameno lichobežníka je dlhé .............................. dm. 

20. Priemerná hmotnosť futbalovej jedenástky je 76,5 kg. Aká je priemerná hmotnosť hráčov bez 

brankára, ktorý váži   71 kg? 

 

Priemerná hmotnosť je .............................. kg. 

 


