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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 
09. 05. 2017 

Úlohy za 1 bod: 
1. Vypočítajte:  (920 – 500 : 2 + 10 · 12,7)  – (120 –20 : 5) 
2. Tri kladné čísla sú v pomere 2:3:4. Ich súčet je 99. Určte súčin týchto čísel. 
3. Vyriešte rovnicu a výsledok zaokrúhlite na stotiny:    12 · (x – 2) = 12 – (x + 2) 
4. Päť rovnakých prasiatok váži spolu 85 kg. Koľko váži spolu 9 takýchto  rovnakých 

prasiatok s ich  mamičkou, ktorá váži 203 kg? 
5. Vypočítaj polovicu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. 
Úlohy za 2 body: 
1. Teleso v tvare písmena H (pozri obrázok) je zlepené zo siedmich zhodných 
 kociek s objemom 1 cm3. Aký je povrch tohto telesa v cm2? 
2. Pri tovare T bola ponuka:  Ak si zoberiete 3 kusy, zaplatíte len za 2 kusy.  

            Jeden kus tohto tovaru stojí 12 eur. Mária si zobrala do košíka 26 kusov tohto      
            tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar? 

3. Vrece s obilím váži 51 kg. Keď z neho odsypeme 65 % obilia, bude mať hmotnosť 18,5 kg.  
Akú  hmotnosť má prázdne vrece? 

4. V nepriehľadnom vrecku máme  rovnako veľké loptičky rôznej farby. 10 bielych, 10 žltých 
a 10  zelených.   Postupne  sme  vybrali 5 bielych loptičiek, 3 žlté a 2  zelené loptičky.  
Aká  je   pravdepodobnosť  (vyjadrená v percentách),  že zo zvyšných  loptičiek 
vytiahneme pri náhodnom  ťahaní bielu loptičku? 

5.  Graf znázorňuje, ako dopadla písomka z matematiky v triede 9. B.  
 Koľko žiakov napísalo písomku  lepšie ako priemerná známka 
triedy? 
6. Sú dané číslice 0, 1, 2, 3.  
a) Určte počet všetkých štvorciferných prirodzených čísel 
väčších ako 1 299, ktoré možno   vytvoriť z číslic 0, 1, 2, 3 
(číslice sa v čísle nemôžu opakovať). 
b) Aká je pravdepodobnosť v percentách (zaokrúhlená na 
desatiny), že pri náhodnom výbere  jedného z týchto čísel, 
vyberieme číslo deliteľné 2.  
7.  Z obdĺžnikovej plechovej platne dlhej 25 dm a širokej 12 dm odrezali 3 plechové podložky  
 tvaru trojuholníka so stranou 8,2 dm a príslušnou výškou 10 dm. Aký bol odpad v percentách?  
8. Slovenská hokejová legenda – Miro Šatan  ako malý chlapec trénoval na detskom 
tréningovom  „jazierku“ ,ktoré malo tvar obdĺžnika. Šírka jazierka tvorila 65 % jeho dĺžky. Obvod 
jazierka bol  132 metrov. Aké boli rozmery obdĺžnikového jazierka?  

9.  Adam a Eva počítali príklady.  Adam uviedol, že výsledok príkladu  +  je 1. 

      Eva uviedla, že výsledok príkladu         +    je 1. 
Vyberte pravdivé tvrdenie.  
A)  Obaja uviedli správne výsledky.                             C)   Len Eva uviedla správny výsledok. 
B)  Len Adam uviedol správny výsledok.                     D)  Obaja uviedli nesprávne výsledky. 

10. Bazén v tvare kvádra s rozmermi 15 m a 50 m a hĺbkou 2,4 m sa má naplniť dvoma rúrami.  
Prvou rúrou pritečie 18 litrov za sekundu, druhou 720 litrov za minútu. Ak sa začne napúšťať  
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presne o 6. hodine ráno, presne o ktorej hodine bude celkom naplnený?


