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Č. 
pr. 

Príklad Odpoveď 
Počet 
bodov 

1.  
Vypočítajte a výsledok vyjadrite v tvare zlomku v základnom tvare: 

 

  

2.  Štvorec má obsah 81 cm2. Aký je jeho obvod?   

3.  Karol išiel do školy peši rýchlosťou 6 km/hod. Spolu s 5 minútovou 

prestávkou mu cesta do školy trvala 2100 sekúnd. Ako ďaleko  

od školy býva Karol? (Výsledok zapíšte v kilometroch). 
  

4.  V trojuholníku ABC sú veľkosti jeho vnútorných uhlov v pomere  

3 : 5 : 7. Akú veľkosť má najmenší uhol v trojuholníku?   

5.  Zmiešame 15 l vody s teplotou 5˚ C a 5 l vody s teplotou 10˚C. Aká 

bola teplota vody ihneď po zmiešaní? (Uveďte presný výsledok). 
  

6.  Evka zaplatila za nový peračník 16 % zo svojho mesačného 

vreckového. Ak stál peračník 4 €, koľko peňazí Evke zostalo? 
  

7.  
Polomer kružnice opísanej pravouhlému trojuholníku s odvesnou 

dlhou 6 cm, je 5 cm. Obvod tohto trojuholníka je:   

8.  Dvanásť revízorov chytí za 21 dní 630 čiernych pasažierov. Koľko 

čiernych pasažierov chytí 21 revízorov za 12 dní? 
  

9.  Koľko najmenej žiakov by muselo byť v triede, aby  za sebou 

dokázali bezo zvyšku nastúpiť v trojstupoch, štvorstupoch, 

päťstupoch aj v šesťstupoch? 

A: 36 B: 30 C:  120 D: 60   

  

10.  Marek si kúpil akvárium v tvare kvádra s rozmermi dna 1,5 m x 30 

cm a výškou 60 cm. Predavač mu odporučil, aby ho naplnil vodou 

len do 4/5 jeho výšky. Koľko litrov vody napustí Marek do akvária, 

ak dodrží predavačovu radu?  

A: 270 l B: 216 l C: 337 l D: 240 l 

  

11.  Koľko kusov obkladačiek 25 cm x 25 cm treba na obloženie dna 
a bočných stien bazéna, ak dno má tvar štvorca so stranou dĺžky 
4,5 m  a hĺbka bazéna je 2 m?  

A: 550  B: 900  C: 905  D: 1 000  
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12.  Pracujte s údajmi v tabuľke: 

 

 

A: Hodnota vľavo je väčšia ako hodnota vpravo. 

B: Hodnota vpravo je väčšia ako hodnota vľavo. 

C: Hodnota vľavo je rovnaká ako hodnota vpravo. 

D: Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

  

 

70 % z 30  30 % zo 70 

  

13.  Spočítame všetky prirodzené čísla väčšia ako -2 a menšie ako 5. 
Ktoré číslo je opačné k výsledku, ktorý sme dostali? 
 
A: 10              B: - 10        C:  -13 D: - 15   

  

14.  
Amala je jedným z druhov Titiby. Na ostrove Mongat nežijú žiadne 

Titiby. Saltiky a Amaly vždy žijú spolu na tých istých miestach.  

Z uvedeného logicky vyplýva, že 

A: Saltika je jedným z druhov Titiby.. 

B:  Ak na nejakom ostrove žijú Titiby, žijú tam aj Saltiky. 

C: Saltiky a Titiby vždy žijú spolu na tých istých miestach. 

D: Na ostrove Mongat nežijú žiadne Saltiky. 
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15.  Mesto ponúka v novej obytnej štvrti na predaj 4 stavebné 

pozemky, všetky tvaru obdĺžnika. Na obrázku sú znázornené 

jednotlivé pozemky A, B, C, D a ich rozmery a príjazdová cesta 

k nim. Úlohy I., II. a III. riešte len na základe údajov získaných 

z obrázka. 

A 
 
 
 
 

20 m 

B 
 
 
 

 
17 m 

C 
 
 
 

 
30 m 

D 
 
               
 

 
24 m 

2
5

 m
 

Príjazdová cesta 

 

Úloha I.  

O koľko m2 je výmera pozemku C väčšia ako výmera 

pozemku B?  Uveďte odpoveď číslom. 

 
Úloha II. 

Stavebník si vybral pozemok B. Rozhodol sa, že na ňom 
postaví dom s výmerou 120 m2 a garáž s pôdorysom v tvare 
obdĺžnika s rozmermi 350 cm a 560 cm. Koľko m2 tvorí 
nezastavaná plocha tohto pozemku? Výsledok uveďte v tvare 
desatinného čísla.  

 

Úloha III.  

Architekt navrhol, aby fasády novopostavených domov  
na týchto 4 pozemkoch mali len hnedú alebo žltú farbu. Koľko 
existuje rôznych možností, ako namaľovať fasádu domov  
na týchto pozemkoch? Predpokladáme, že na každom pozemku 
bude stáť len jeden dom a na fasáde každého domu bude 
použitá len 1 farba. Odpoveď uveďte číslom. 

  

  
spolu  

 
 
 
 
 


