
Prijímacia skúška  z matematiky  do 1. ročníka  osemročného 

vzdelávacieho programu  

 

1. Vypočítaj       1450 - 5.7.10+500:10= 

                             27 + 4.(7-2)-9.5:9-2= 

                                     89 + 27 + 46 + 61 - 7 - 6 – 80 =                                              

 

2. Použi čísla dvadsaťsedem a sto sedemdesiat tri , vypočítaj pomocou nich 

a)  súčet                                                       b) súčin 

                                                                                                                                         

3. Vypočítaj a výsledky over skúškou  

a) 365:5=                                b)  532:6=                              c) 396:12= 

                                                                                                                     

4. Číslo 29 674 zaokrúhli na : stovky............................................. 

                                                             tisícky............................................. 

                                                           desiatky...........................................           

 

5. Porovnaj  : a)  8.12      7.11                          b)    9.8      13.6                    

 

6. Doplň čísla   7.===      = 42                       :7=3           7+             =42                    - 7=69 

 

7. Aká číslica sa v čísle 8 726 502 sa nachádza na mieste :  

             stoviek .....................................                  

             desať tisícok.................................. 

             tisícok..................................... 

                                                                                                                                     

8. Číslo 98 : zväčši päťkrát, napíš aj zápis výpočtu ....................................................... 

                              zväčši o sedem , napíš aj zápis výpočtu...................................................... 

                              zmenši dvakrát, napíš aj zápis výpočtu...................................................... 

 

9. Napíš, koľko je všetkých dvojciferných čísel x, pre ktoré platí že sú párne a x≤22 

          

10. Jarka má presne tretinu rokov z maminho veku. Babka je od maminy o 26 rokov 

staršia. Mamina má 36 rokov. Koľko rokov má Jarka ? Koľko rokov má babka? Koľko 

rokov majú spolu ?  

 Jarka má ..................rokov. 

Babka má  ..................rokov.                

Spolu majú ..................rokov.                   

 



11. Cyklista šiel na výlet. Najprv išiel prvú trasu 3 hodiny priemernou rýchlosťou 20 

kilometrov za hodinu, potom spomalil a druhú trasu posledné dve hodiny išiel 

rýchlosťou iba 17 kilometrov za hodinu. Koľko ušiel na prvej trase, koľko na druhej 

a koľko prešiel celkom za celý deň kilometrov ? 

 Prvá trasa merala ........................km 

              Druhá trasa  merala ...............................km 

              Celkom ušiel .................................kilometrov                                                          

 

12. Divadelné predstavenie začalo o 10:30 hod a skončilo 14:30. Koľko minút trvalo ? 

              Divadelné predstavenie trvalo ........................minút.     

                                                                                                                                                 

13. Pán Hlavatý má dvakrát viac králikov ako pán Novotný . Spolu majú 27 králikov. 

 Koľko králikov má pán Hlavatý a koľko pán Novotný ? 

              Pán Hlavatý má ...........................králikov a pán Novotný ....................................        

 

14. Prepíš rímskymi číslicami  čísla :   4  .................     12  ..................   9..................... 

                                                                                                                                                        

15. Doplň :       26 ...............= 2cm 6mm            2h 16min= ....................min 

                                13km= .............m                          3dm+4mm= ....................mm           

 

16. Vypočítaj obvod štvorca v centimetroch ak jeho strana je dlhá 35mm. 

 Obvod štvorca je........................................................                   

                          

17. Stolár rozreže dosku napoly za 80centov. Koľko bude stáť rozrezanie na 5 častí ? 

Rozrezanie na 5 častí bude stáť ...............€ a ....................centov.                    

 

18. Narysuj úsečku MN dlhú 8cm. Na úsečku MN umiestni bod A, ktorý je od bodu M 

vzdialený 5cm.                                                                                                              


