
Vzorový test z matematiky 1 

1. Nájdi číslicu, ktorú treba dosadiť za A do čísla 1245A tak, aby vzniklo  
a/ najmenšie,  
b/ najväčšie  
číslo deliteľné šiestimi.  

2. V pondelok v parku kosilo trávu pätnásť pracovníkov 2 hodiny. V utorok 
kosilo trávu o päť pracovníkov menej. Za koľko hodín pokosili trávu 
v utorok? Predpokladajme, že pracovali rovnako rýchlo.  

3. Teleso na obrázku je zlepené zo šiestich zhodných kociek s hranou 3 cm. 
Kocky sú k sebe zlepené celými stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v 
cm². 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vypočítaj súčet všetkých dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 0, 

1, 2. Číslice sa vo vytvorených číslach môžu opakovať.  
5. Číslo 1086 rozlož na tri sčítance tak, aby 1. sčítanec bol o 267 väčší ako 2. 

sčítanec a 3. sčítanec sa rovnal súčtu prvých dvoch.  
6. Vypočítajte uhol pri základni AB v rovnoramennom trojuholníku ABC, ak 

veľkosť  uhla pri vrchole C je 76°. 
7. V nepriehľadnom vrecúšku sú rovnako veľké guľôčky rôznej farby. 10 je 

bielych, 10 modrých a 10 červených. Postupne sme vybrali 5 bielych, 3 
modré a 2 červené guľôčky. Aká je pravdepodobnosť, že zo zvyšných 
guľôčok vytiahneme pri náhodnom ťahaní bielu guľôčku?  

8. Koľkokrát má kocka s hranou 6 dm väčší objem ako kocka s hranou 6 cm? 
9. Po zdražení o 40% stál zápisník 10,50 €. Koľko € by stál tento zápisník, keby 

namiesto o 40% zdražel iba o 10% ? 
10.Na číselnej osi sú znázornené čísla M, A, V. Vypočítajte A – M + V. 
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Vzorový test z matematiky 2

1. Vyriešte rovnicu a výsledok zapíšte v tvare desatinného čísla. 

4 . (x + 1)– 10x = 30 – x 

2. V tabuľke sú uvedené informácie o rozdelení počtu žiakov podľa známky 
z matematiky na vysvedčení. 

Známka 1 2 3 4 5 

Počet žiakovprvý polrok 6 7 6 5 1 

Počet žiakovdruhý polrok 8 7 8 1 1 

 Vypočítajte priemernú známku z matematiky tejto triedy za druhý polrok. 

3. Prvé akvárium má tvar kocky s hranou 30 cm a je plné vody. Druhé akvárium je 
prázdne a rozmery jeho dna sú 50 cm a 40 cm. Jeho výška je 35 cm. Z prvého 
akvária prelejeme všetku vodu do druhého akvária. Koľko centimetrov od 
vrchu bude hladina vody? 

4. Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvoriť z číslic 
2, 5, 7? Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať. 

5. Peter, Matej a Tomáš si rozdelili odmenu podľa počtu odpracovaných hodín na 
brigáde v pomere 5 : 8 : 12.  Tomáš a Matej dostali spolu 120 eur. O koľko 
dostal Peter a Matej spolu viac eur ako Tomáš? 

6. Neznáme číslo vypočítame, ak od druhej mocniny najväčšieho jednociferného 
čísla odpočítame súčin čísel 8 a 7. Neznáme číslo je: 

7. Motocyklista ide rýchlosťou 54 km/h. Koľko km prejde touto rýchlosťou za 40 
minút? 

8. V nepriehľadnom vrecúšku sú rovnako veľké guľôčky rôznej farby. 10 je 
bielych, 10 modrých a 10 červených guľôčok. Postupne sme vybrali 5 bielych,  
3 modré a 2 červené guľôčky. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodnom 
ťahaní vytiahneme zo zvyšných guľôčok modrú guľôčku? 
Vyjadrite v percentách. 

9. Rodina si chce v banke zobrať hypotéku (pôžičku na byt) vo výške 100 000 eur. 
Banka si za spracovanie tejto hypotéky účtuje poplatok vo výške 0,79% 
z požičanej sumy. Koľko eur je tento poplatok? 

10.Graf znázorňuje rozdelenie poľnohospodárskej 
pôdy s rozlohou 48 hektárov, na ktorej boli 
vysiate štyri plodiny. Na koľkých ároch bola 
vysiata kukurica? 
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1. Vypočítajte hodnotu výrazu 2x + 3 . (2 - y), pre x =3 a y = -1 
2. V sude je 0,25 metra kubického dažďovej vody. Otec z neho postupne 

vyberá 12 - litrovou krhlou na polievanie. Na dne zostane 10 litrov vody. 
Najviac koľko plných krhiel mohol z tohto suda otec naplniť. 

3. Mária si pripravuje na raňajky ovsenú, pohánkovú alebo pšenovú kašu 
s jedným z troch druhov ovocia, ochutenú medom alebo kakaom. Koľko 
rôznych druhov raňajok si môže pripraviť z uvedených surovín. 

4. Na farme chovajú 110 kusov hydiny. Sliepky predstavujú polovicu, 
moriek je 10 a kačiek je o 7 viac ako husí. Koľko husí chovajú na farme? 

5. Máme informácie o najlepších štyroch brankároch na MS v Chorvátsku: 

 Sandstrom Štochl  Karaboue Fazekas 

Počet chytených striel 52 110 41 79 

Celkový počet striel 118 266 99 195 

Vypočítajte percentuálnu úspešnosť jednotlivých brankárov a ako 
výsledok napíšte druhú najlepšiu úspešnosť. 

6. Pre súčet s veľkostí vnútorných uhlov mnohouholníka platí vzťah  
s = ( n – 2). 180°, pričom n je počet jeho strán. 
Koľko strán má mnohouholník, ak súčet veľkostí jeho vnútorných uhlov je 
900° ? 

7. Vypočítajte dve tretiny z troch štvrtín. Výsledok uveďte ako zlomok 
v základnom tvare. 

8. V nepriehľadnom vrecku sú rovnako veľké guľôčky rôznej farby. 10 
bielych,10 modrých a 10 zelených guľôčok. Postupne sme vybrali 5 
bielych a 3 modré guľôčky. Aká je pravdepodobnosť v percentách, že zo 
zvyšných guľôčok pri náhodnom ťahaní vytiahneme zelenú guľôčku ? 

9. Do cukrárne si prišlo dať 30 žiakov na výlete koláčik. Zistili. že práve 
prebieha akcia: „Ak si kúpite 2 koláčiky, tretí dostanete zdarma“. Kúpili si 
každý po jednom koláčiku. Za koľko koláčikov zaplatili, ak využili danú 
akciu ? 

10. Jedna rybička v akváriu potrebuje minimálne 2 litre vody. Máme 
akvárium s rozmermi: dĺžka 50 cm, šírka 40 cm, výška 30 cm. Naplníme 
ho do  45  jeho výšky. Maximálne koľko rybičiek môžeme kúpiť? 
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1. Aký je rozdiel čísla 753 672 zaokrúhleného na stovky a na desaťtisíce? 

2. V tabuľke sú uvedené ceny za výkopové práce v štyroch rôznych firmách. Vypočítajte, 
koľko eur je priemerná cena práce výkopu bagrom za hodinu v uvedených firmách. 

Firma 
Výkop 

ručný bagrom 

cena za m3 cena za hodinu 

1 29,00 € 23,90 € 

2 24,40 € 19,90 € 

3 32,70 € 21,40 € 

4 29,90 € 21,90 € 

3. Reštaurácia bola v čase obeda plne obsadená. V reštaurácii obsluhovali traja čašníci 
a hostia čakali na obed v priemere 45 minút. Koľko minút v priemere budú hostia čakať, 
ak pridajú ďalších dvoch obsluhujúcich čašníkov, ktorí pracujú rovnako rýchlo?
 

4. Drevenú kocku s hranou dĺžky 4 cm sme natreli po celom 
povrchu zelenou farbou. Potom sme ju rozrezali na malé kocky 
s hranou dĺžky 1 cm. Uveďte počet kociek, ktoré majú práve dve 
steny zafarbené nazeleno. 

5. Máme rozrezanú kocku natretú nazeleno z predchádzajúceho 
príkladu. 
Aká je pravdepodobnosť vyjadrená v percentách, že pri 
náhodnom výbere zo všetkých malých kociek s hranou 1 cm vyberieme práve tú, ktorá má 
dve steny zafarbené zelenou farbou? 

6. Rieš rovnicu: x3=1 - 1−3x4  + 3−2x6   

7. Róbert a Norbert si spoločne zarobili na brigáde 140 €. Odmenu si rozdelili v pomere 4 : 3 
podľa toho, ako pracovali. Koľko dostal každý z nich? 

8. Pri napúšťaní detského bazéna na kúpalisku nastala porucha. Do bazéna s rozmermi  
5mx8mx0,6m prestala tiecť voda, keď v ňom bolo 15,6 metrov kubických vody.  
Koľko percent z celkového objemu tohto bazéna bolo práve napustených? 

9. Máme číslice 1, 2, 3 a 4. Vytvor z nich všetky dvojciferné čísla bez opakovania cifier. Vypíš 
z nich párne čísla väčšie ako 20.  

10. Kruhový diagram popisuje predaj lístkov za týždeň na 
nedeľný koncert. Rekord v počte predaných lístkov je 216. 
Koľko kusov lístkov sa predalo v deň s najnižším počtom 
predaných lístkov?  
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1. Je daný   ∆ ABC s uhlami 𝛼, 𝛽, 𝛾. Uhol 𝛼 = 58°30´a 𝛽 = 82°40´. Vypočítaj veľkosť uhla 𝛾.
  

2. Daniel nazbieral 22 kg jahôd. Lucia nazbierala o 4 kg menej ako Daniel, ale 4-krát viac 
ako Tomáš. Koľko jahôd nazbieral Tomáš?  

3. Vzdušná vzdialenosť medzi domami, v ktorých bývajú Adam a Marek je 5,5 km. Aká je 
mierka mapy, na ktorej je táto vzdialenosť znázornená úsečkou 5 cm?    
         

4. Ktorá z úsečiek na obrázku spája body so súradnicami [5, −1] a [−4,3] ? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vypočítaj v cm dĺžku strany štvorca ABCD, ktorému je opísaná kružnica s polomerom r = 
10 cm.   

6. Vyrieš rovnicu:   𝑥+34  - 𝑥−53  = 2   

7. Detský bazén má tvar valca s priemerom dna 6 m a výškou 60 cm. Koľko hl vody je 
v bazéne, ak voda siaha do výšky 10 cm pod horný okraj bazéna? 

8. Mama pripravila na obed 72 buchiet. Milan zjedol  19  z celkového počtu buchiet. 

Martina zjedla  18  zo zvyšku a mama zjedla 4 buchty. Koľko buchiet zostalo otcovi? 

  

9. Urč, ktoré číslo zmenšené o svoje tri sedminy je 120.    

10. Traja kamaráti si rozdelili 355 známok tak, že druhý dostal o 20% viac ako prvý a tretí 
o 35% viac ako prvý. Koľko známok dostal každý?  
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