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prijímacia skúška – 16. 5. 2013 

 
TEST  Z MATEMATIKY  

  
 

1. Zmeňte číslo 18 v pomere 3:2. 
A: 12 
B: 10,8 
C: 27 
D: 36 

2. Ktoré číslo leží na číselnej osi v strede medzi číslami -3 a 7? 
A: 0 
B: 1 
C: 2 
D: 3 

3. V ktorej z možností sú uvedené dve veličiny, ktoré nie sú
A: dĺžka strany štvorca a jeho obvod 

 navzájom priamo úmerné? 

B: dĺžka strany rovnostranného trojuholníka a jeho obvod 
C: polomer kružnice a jej dĺžka 
D: polomer kruhu a jeho obsah. 

4. V ktorej z možností sú útvary z obrázku zoradené podľa obsahu od najmenšieho po najväčší?   

 
A: kruh, trojuholník, lichobežník 

              B: trojuholník, kruh, lichobežník 
              C: lichobežník, kruh, trojuholník 
              D: lichobežník, trojuholník , kruh 

5. Koľko existuje trojciferných čísel, ktoré sa dajú zapísať pomocou číslic 7 a 9? 
                 A: 9 
                 B: 8  
                 C: 7  
                 D: 6 

6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o štvorci je 
                A: Štvorec má všetky strany rovnako dlhé  

nepravdivé?  

                B: Uhlopriečky štvorca majú rovnakú dĺžku 
                C: Súčet vnútorných uhlov štvorca je 270⁰  
                D: Protiľahlé strany štvorca sú vždy rovnobežné. 

7. Číslo b sa rovná šiestim tretinám osemnástiny čísla a. Platí:   
                A: b = 𝑎

12
 

                B: b = 𝑎
9
 

                C: b = 9a 

                D: b = 12a 



8. V meteorologickom ústave namerali v jednom dni takéto teploty:   

 

    Aká bola priemerná teplota počas tohto dňa?     
               A: 5°C 
               B: 4°C 
               C: 2,2°C  
               D: 0°C 

9. Rebrík dlhý 5 m je opretý o stenu vo vzdialenosti 3 m od steny. Do akej výšky rebrík siaha? 
   A: 2,5 m 
   B: 40 dm 
   C: 6 m 
   D: 320 cm 

10. Tri steny toho istého kvádra majú obsah 6 cm2, 10 cm2 a 15 cm2. Vypočítajte objem tohto kvádra. Výsledok 
uveďte v cm3. 
 

11. Máte si obliecť nohavice, tričko a sveter. V šatníku sú 3 rôzne svetre, 4 rôzne nohavice a 5 rôznych tričiek. 
Zistite na koľko dní je táto zásoba oblečenia, ak sa nesmie žiadna kombinácia opakovať. 
 

12. Janka na otázku, ktoré je jej šťastné číslo, odpovedala: „Moje šťastné číslo je zaujímavé tým, že štvrtina jeho 
tretiny je polovica“. Ktoré je Jankino šťastné číslo? 
 

13. Koľkými spôsobmi môžeme poukladať na policu 4 rôzne knihy, ak 2 české chceme mať uložené vedľa seba? 
 

14. Stred obdĺžnika je od jednej strany vzdialený 3 krát viac ako od druhej strany. Aký je obsah obdĺžnika v cm2, 
ak jeho obvod je 32 cm? 
 

15. Na obrázku je pravidelný päťuholník ABCDE a štvorec ABFG. Akú veľkosť má uhol δ? 

              
16. O 6 rokov bude mať Milan 4 krát viac rokov ako mal pred 12 rokmi. Aký je terajší vek Milana? 
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