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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 
 11. 05. 2017 

Úlohy za 1 bod: 

1. Vypočítajte:  (450 – 35: 5 + 100 ·0,17)  – (130 – 120 : 5) 
2. V recepte na zeleninový šalát sa odporúča zmiešať uhorky, paradajky a cibuľu v pomere 7 : 

3 : 2.  Eva už pripravila uhorky a paradajky, pričom uhoriek bolo o 600 g viac ako 
paradajok. Koľko g  

 cibule bude potrebovať podľa tohto receptu? 
3. Vypočítajte pätinu zo súčtu jednej tretiny a jednej šestiny.(výsledok zlomok v základnom 

tvare) 
4. Koľko km je 10%, ak 50% je 400 km? 
5. Ktoré číslo treba doplniť do okienka tak, aby koreňom rovnice bolo číslo 3? 

  
 

Úlohy za 2 body: 
1. Pán Novák si vypočítal, že práca na rekonštrukcii plota mu bude trvať 10 dní. Jeho 

kamarátovi  
 by to trvalo 6 dní. Tri dni pracoval pán Novák sám, potom mu prišiel kamarát pomôcť. Ako 
dlho  pracovali spolu,  kým dokončili rekonštrukciu plota? (zaokrúhlite na stotiny)  

2. Obchodník predával notebook za 350 eur. Tridsať percent z tejto ceny bol jeho zisk. Po čase 
sa  zvýšil  záujem  o predaj tohto notebooku a preto obchodník zvýšil jeho predajnú 
cenu o 10 %.   Koľko percent z novej ceny  teraz tvorí obchodníkov zisk? (zaokrúhlite na 
stotiny) 

3. Priemerný vek 7 ľudí v jednej miestnosti je 19 rokov. Priemerný vek 12 ľudí v druhej 
miestnosti je  38 rokov. Aký je priemerný vek všetkých ľudí v oboch miestnostiach? 

4. Koleso bicykla má polomer 31 cm. Koľkokrát sa otočí,  
 ak prejdeme na bicykli dráhu 1,168 km? (zaokrúhlite na celé číslo) 

5. Zásobník na múku bol naplnený do  (  svojho objemu. Po odobratí 875 kg múky,  

 bol naplnený do  (  svojho objemu. Koľko kg múky sa zmestí do plného 
  zásobníka? 
6. Teleso na obrázku je zložené z kociek s dĺžkou hrany 1 cm. Aký povrch má toto teleso?  
7. Štvorcová doska z dubového dreva má dĺźku strany 50 cm a hrúbku 30 mm. Sú v nej 

vyvŕtané 4 otvory  s priemerom 40 mm. Koľko kg bude vážiť doska, ak 1m3 dubového 
dreva váži 700 kg.  Výsledok zaokrúhlite  na stotiny. 

8. V nepriehľadnom vrecku máme rovnako veľké loptičky rôznej farby. 18 bielych, 10 žltých 
a 11  zelených. Postupne  sme  vybrali 8 bielych loptičiek, 3 žlté a 4 zelené loptičky.  Aká  
je   pravdepodobnosť,  že zo zvyšných loptičiek vytiahneme pri náhodnom 

 ťahaní bielu loptičku? (vyjadrite v percentách, zaokrúhlite na desatiny)  
9.  Graf znázorňuje, ako dopadla písomka z matematiky  
 v triede 9.B. Koľko žiakov napísalo písomku  
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      lepšie ako priemerná známka triedy?  
10. Pri tovare T bola ponuka:  Ak si zoberiete 3 kusy,  
 zaplatíte len za 2 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 15 €.  
 Mária si zobrala do košíka 22  kusov tohto  
 tovaru. Koľko eur zaplatila za všetok tovar? 


