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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 
15. 05. 2017 

Úlohy za 1 bod: 
1. Vypočítajte:  850 – 300 : 5 + 10 · 8,7  – (140 – 40 : 5) 
2. Tri kladné čísla sú v pomere 2:3:7. Súčet je 144. Určte súčin týchto čísel 
3. Vyriešte rovnicu a výsledok zaokrúhlite na stotiny:    11 · (x – 3) = 13– (x -5) 
4. Zistite, koľko rôznych päťciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 1 a 3 tak, aby v každom 

 vytvorenom  päťcifernom čísle boli použité tri číslice 1 a dve číslice 3. 
5. Vypočítaj tretinu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. 
 
Úlohy za 2 body: 
1. Vrece s obilím váži 51 kg. Keď z neho odsypeme 65 % obilia,  
 bude mať hmotnosť 18,5 kg.  
        Akú hmotnosť má prázdne vrece? 
2. Dokreslením bodu D a dvoch úsečiek AD, CD vznikne v 

pravouhlej  
 sústave súradníc kosodlžník ABCD (pozri obrázok).  
 Aké súradnice má bod D, ak bod C má súradnice [4; –2]?  

3. Priemerný vek 9 ľudí v jednej miestnosti je 20 rokov. Priemerný vek  11 ľudí v druhej 
miestnosti je 40 rokov. Aký je priemerný vek všetkých ľudí v oboch  miestnostiach? 

4.  Aranžér umiestnil vo výklade vedľa seba päť párov topánok, každý inej farby. Biele 
topánky stoja  prvé zľava, modré nestoja vedľa červených a ani na kraji. Zelené topánky 
stoja vedľa modrých.  Medzi hnedými a bielymi topánkami stojí presne jeden pár topánok. 
V akom poradí stoja topánky  vo výklade? 

5. Teleso na obrázku je zlepené z 12 zhodných kociek  
 s hranou dlhou 2 cm. Kocky sú k sebe zlepené     
  celými stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v cm2. 
6. Obchodník predával notebook za 360 eur.  
 Tridsať percent z tejto ceny bol jeho zisk. Po čase klesol záujem  
 o predaj tohto notebooku a preto obchodník znížil jeho predajnú cenu o 10 
%.  
 Koľko percent z novej ceny  teraz tvorí obchodníkov zisk?  
7. Koľko hráčov hralo v slovenskom národnom tíme v roku 2016 na IIHF hokejových 

majstrovstvách  sveta, ak slovenskí ligoví hráči tvorili polovicu národného tímu, dve 
tretiny zvyšných hráčov boli z  európskych hokejových klubov a 3 hráči boli z 
kanadskoamerickej NHL? 

8. Vypočítajte súčet všetkých dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 0, 1 a 5. 
Číslice sa vo  
 vytvorenom čísle môžu opakovať. 

9. V pohári valcovitého tvaru s vnútorným priemerom 8 cm sú 3 dl džúsu. Vypočítajte plochu 
v dm2,  ktorá je v pohári zmáčaná džúsom.(zaokrúhlite na stotiny ) 

10. Kruh má taký istý obsah ako štvorec, ktorého obvod je 338.4 m. Vypočítajte priemer kruhu. 
 (zaokrúhlite na desatiny ) 
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