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Milí žiaci! 
Pripravili sme pre vás 15 úloh. Na ich riešenie máte 60 minút. Hodnotený bude výsledok zapísaný  do 
tabuľky, nie postup na pomocnom papieri.  Spolu môžete získať maximálne 25 bodov . 

Test na prijímacie skúšky z matematiky 
14. 05. 2018 

1b 
1) Vyriešte rovnicu:  2(x – 1) = 3(x + 2)    
2) Dané sú výrazy A = 2x - 7 a B = - 3 + x. Vypočítajte: 2A – B 
3) Vypočítajte rozdiel trojnásobku čísla 7 a polovice čísla 3. 
4) Do autobusu sa zmestí 42 ľudí. Koľko autobusov potrebujeme, ak je nutné súčasne prepraviť 219 
cestujúcich? 
 
5) Koľko eur zaplatíme firme za položenie drevenej podlahy  
    do detskej izby s rozmermi 6 m x 3,5 m, ak položenie            
    1 metra štvorcového podlahy stojí 9,50 €? 
---------------------------------------------- 
2b 
1) Určte veľkosť uhla γ na obrázku.  
 
2) Určitú prácu malo vykonať 21 pracovníkov pri osemhodinovej pracovnej dobe za 12 dní. Po piatich dňoch 
im prišli na pomoc brigádnici. Všetci pracovali spolu 7 hodín denne 
a dokončili prácu za 6 dní. Koľko bolo brigádnikov? 
  
3) Vypočítajte, koľko percent obsahu štvorca KLMN tvorí obsah trojuholníka 
KPR. 
4) Kováčovci platia za odber plynu fixný poplatok 8,64 € mesačne a 0,031 € za 
1 kWh. V januári spotrebovali 2000 kWh. Koľko eur zaplatili Kováčovci za 
plyn v januárovej faktúre? 

5) Nádrž tvaru kocky s hranou 2,5 m je naplnená vodou po okraj. Vložíme do 
nej plný betónový kváder s rozmermi 50 cm, 8 dm a 1 m. Koľko litrov vody z nádrže vytečie? 

6) Chlapci si vyrobili jednoduché oštepy a súťažili v hode nimi. Dĺžku hodu merali svojimi krokmi. Jankov 
krok meral 55 cm, Petrov krok 4,8 dm a Lukášov krok 0,5 m. Kto z nich hodil najďalej a koľko to 
predstavovalo milimetrov, ak dosiahli výsledky zaznamenané v tabuľke?   

7) Jakubovi otec vyrobil novú poličku na knihy. Už má do nej pripravené 3 knihy od Karla Maya a 2 knihy 
od Julesa Verneho. Koľkými spôsobmi ich môže na poličke zoradiť, ak chce mať knihy od rovnakého autora 
vždy vedľa seba? 

8) Teleso na obrázku je zlepené z 12 zhodných kociek s hranou dlhou 3 cm.  
Kocky sú k sebe zlepené celými stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v cm2.   

9) Obchodník predával iPhone8 za 500 €. Dvadsať percent z tejto ceny bol jeho zisk. Po 
čase klesol záujem o predaj tohto modelu a preto obchodník znížil jeho predajnú cenu o 
10 %.  Koľko percent z novej ceny teraz tvorí obchodníkov zisk? 

10) Cyklista zastal pred kopcom a pozeral na značku, ktorá vyjadrovala stúpanie 15 ‰. 
Aktuálne sa nachádzal v nadmorskej výške 249 m. n. m. Do akej nadmorskej výšky sa 
dostane, ak vodorovná vzdialenosť od cyklistu k vrcholu kopca je 400 metrov?  

Kto hádzal Dĺžka hodu
Janko 12 Petrových krokov
Peter 11 Lukášových krokov
Lukáš 10 Jankových krokov
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