
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 

 

Prijímacie konanie pre rok 2017/2018 z predmetu matematika 

 

Kód žiaka : ..... ..... ..... .....        1.kolo 

            1.termín 

Riešte nasledujúce úlohy a vyberte správnu odpoveď: 

1.  Vypočítajte: (-1) . (16 - 8) : 4 – ( -5) . 3 = 

             a/  21                                  b/ 13                                c/ 17 
 

2. Deviatu triedu navštevuje 27 žiakov. Z nich 15 navštevuje športový krúžok, 13 
hudobný krúžok. 4 žiaci z triedy nenavštevujú ani jeden z týchto krúžkov. Koľko 
žiakov 9.triedy navštevuje oba krúžky – športový i hudobný? 
 
a/ 5                                         b/ 24                                 c/ 8 
 

3. Aničkinu narodeninovú tortu rozdelili na 10 rovnakých kusov. Dve z prítomných 
siedmich detí svoju časť torty nezjedli. Aká časť torty zostala nezjedená? Výsledok 
vyjadrite v tvare desatinného čísla. 
 
a/ 0,2                                      b/ 0,8                               c/ 0,5 

4. Aký veľký uhol opíše veľká ručička hodín za 35 minút? 

a/ 210°                                    b/ 125°                            c/ 180° 

5. Počet jabloní a hrušiek v sade je v pomere 5 : 2. Ich počet je 56. Koľko je hrušiek? 

a/ 7                                     b/ 16                               c/ 40 

6. Koľkokrát je objem kocky na obrázku č.1 väčší ako objem kocky na obrázku č.2? 

 

 

  

     4cm /č.1/                      2cm /č.2/ 

a/ 4-krát                                b/ 2-krát                             c/ 8-krát 



7. Na farme chovali minulý rok 1680 oviec. Tento rok sa im zvýšil počet oviec o 15%. 
Koľko oviec chovali na farme tento rok? 

a/ 1932                                    b/ 252                          c/ 2100 

8. Marienka má mladšieho brata Pavla. Marienka je o 5 rokov staršia ako jej brat. 
Tento rok sa súčet ich veku rovná štvrťstoročiu. Koľko rokov má Pavol? 

a/ 20                                     b/ 15                              c/ 10 

9. Úsečku dlhú 44 cm sme rozdelili v pomere 5:6. Aká dlhá je kratšia časť úsečky? 

a/ 24 cm                               b/ 20 cm                        c/ 4cm 

10.  Riešte rovnicu:  4 – 5.(9 – 6x) = 2x + 15 

a/ 2                                       b/ 4                                c/ 8 

11. Vzdialenosť dvoch miest na mape s mierkou 1:40 000 je 7,5 cm. Aká je skutočná 
vzdialenosť týchto miest? 

a/ 30 km                               b/ 3 km                           c/ 300 km 

12. Za lyže mám zaplatiť 435 eur. Koľko 50-eurových bankoviek potrebujem na 
zaplatenie tejto sumy? 

a/ 7                                        b/ 8                                 c/ 9 

13.  Koľko hodín sú 3/8 dňa? 

a/ 9                                        b/ 8                                 c/ 7 

14. Premeňte:  0,53 hl je 

a/ 530 l                                  b/ 53 l                             c/ 0,053 l 

15. Výťah má maximálnu kapacitu 6 ľudí s hmotnosťou 80 kg. Koľko ľudí vážiacich 60 kg 
môže ísť týmto výťahom? 

a/ 7                                        b/ 8                                  c/ 9 

16. Ktoré číslo je o 5,5 väčšie, ako podiel:  784  : 32? 

a/ 30                                      b/ 24,5                             c/ 19 

 



17.  Na koľko častí rozdelíme štvorec, ak navzájom pospájame stredy strán štvorca 
všetkými možnými úsečkami? 

 a/ 4                                        b/ 5                                  c/ 8 

18.  Vypočítajte: ( 15 + 6 ) : 7 – ( - 3  - 12 ) : 5 = 

a/ 6                                        b/ 0                                  c/ 3 

19. Dĺžka obdĺžnika je trikrát väčšia ako jeho šírka. Vypočítajte jeho obsah ak viete, že 
obvod obdĺžnika je 120 cm. 

a/ 670 cm2                                 b/ 675 cm2                                      c/ 360 cm2  

20. Koľko uhlopriečok má pravidelný šesťuholník? 

a/ 3                                        b/ 6                                   c/ 9  

 

 

 

 
 počet bodov:  
 
                               hodnotiteľ:................................. 


