
 

 

                           Stredná odborná škola techniky a služieb                                                              

                                Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 z predmetu matematika 

                   

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

 

Riešte nasledujúce úlohy a vyberte správnu odpoveď! 

1. Osemnásť ľudí má zásobu potravín na 6 dní. Na koľko dní by pri rovnakej spotrebe vystačila tá 

istá zásoba potravín, ak turistov bude 12? 

a/ 4 dni  b/ 8dní                c/ 9 dní              d/12 dní 

2. Súčet cifier dvojciferného čísla je 12. Prvá cifra je trojnásobkom druhej cifry. Aké je to číslo? 

a/ 39   b/ 93   c/ 84   d/62 

3. Pôvodná cena knihy bola 16 eur. V akcii zlacnela na 12 eur. O koľko % zlacnela kniha v akcii? 

 a/ 25%   b/ 15%    c/ 20%    d/ 75% 

4. Na mape s mierkou 1 : 500 000 je znázornená vzdialenosť z mesta A do mesta B úsečkou dlhou    

3, 8 cm. Aká je táto vzdialenosť v skutočnosti? 

a/  19 km   b/190 km  c/ 131,57 km   d/ 1,9 km  

5. Akú veľkosť má vnútorný uhol pravidelného 10-uholníka? 

a/  160°   b/ 144°   c/ 72°    d/ 36°  

6. Ak dve strany trojuholníka majú dĺžky a = 6 cm, b = 13 cm, potom pre tretiu stranu c platí: 

a/  c > 19   b/ 8 < c < 19   c/ 8 < c < 18   d/  7 < c < 19 

7.  Do školy chodí 800 žiakov, z toho je 500 dievčat. Pomer počtu chlapcov ku počtu dievčat je na 

tejto škole: 

a/  5 : 8   b/ 3 : 5   c/ 8 : 3    d/ 5 : 3  



 

8. Obvod mnohouholníka na obrázku je: 

        15                      10                      a/ 70cm b/200cm c/160cm d/140cm 

                               45              10   

9. Aké číslo treba doplniť na prázdne miesto, aby platilo: __________ : 25 = 1230 ?  

a/ 30057  b/ 30570  c/ 30750  d/30075 

10. Motorová loď prejde 8 kilometrov za 32 minút. Koľko kilometrov prejde rovnakou rýchlosťou za  

1 h a 15 minút? 

a/ 1875 km  b/ 1,875 km  c/ 18,75 km  d/ 187,5 km 

11. Trojuholník má strany dlhé 7cm, 8cm a 13cm. Aká je dĺžka strany štvorca, ktorý má rovnaký 

obvod ako tento trojuholník? 

a/ 7 cm  b/ 28 cm  c/ 5 cm  d/ 21 cm 

12. Z celkového počtu žiakov v triede chlapci tvoria tri osminy. Dvanásť dievčat, čo sú tri pätiny 

z celkového počtu dievčat, chodí na basketbal. Koľko žiakov je v triede? 

a/ 96   b/ 32   c/ 24   d/ 48 

13. Po vypočítaní číselného výrazu 11 . (3 + 60 : 5 – 6 . 2) =  dostaneme číslo: 

a/  56   b/ 198   c/ 145,2  d/ 33 

 

14.  Premeňte: 3t 46kg 12000g = ? kg 

a/ 12346 kg  b/ 3166 kg  c/ 366 kg  d/ 3058 kg 

 

15. Na oplotenie obdĺžnikovej záhrady bolo pripravených 176m pletiva. Ohradili ním obdĺžnikovú 

záhradu, ktorej šírka je 20m a zostalo im ešte 46m pletiva. Akú dĺžku má záhrada?  

a/ 105 m  b/ 13 m  c/ 45 m  d/ 80 m 

 



 

16. Janko robí kroky dlhé 55 cm. Cestou do školy urobí 1530 krokov. Koľko krokov urobí jeho otec 

cestou na triednu schôdzku, ak robí kroky dlhé 85 cm?  

a/ 1080  b/ 990   c/ 850   d/ 1445 

17. Štyrmi rovnakými prítokmi sa naplní bazén za 12 hodín. Za koľko hodín ho naplnia 2 prítoky?  

a/ 18 h   b/ 36 h   c/ 24 h   d/ 8 h 

18. Lenka dostáva vreckové od svojich rodičov. V marci a apríli sa jej podarilo spolu ušetriť 64 eur. 

Pomer ušetrených peňazí za marec a apríl je 6:2. Koľko eur ušetrila v marci? 

a/ 48 eur  b/ 24 eur  c/ 28 eur  d/ 16 eur 

19. Ktoré číslo je riešením lineárnej rovnice x
x




51
6

21
 ? 

a/ 57   b/ 45   c/ - 37   d/- 57 

 

20. Koľko stupňov má tzv. plný uhol? 

a/ 45°   b/ 90°    c/ 180°   d/ 360° 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet bodov – test: ................................................. 

 

                                                                                                  Hodnotitelia: .......................................................... 


