
Prijímacia skúška  z matematiky  do 1. ročníka  osemročného 

vzdelávacieho programu  

 

1. Vypočítaj            72 + 4.(7-2)+8.5:8-2= 

                                          5.7:7.4.2:4=  

                                         49+57+23+51-7-3-9-1=        

                       

2. Číslo 72 rozlož na  a) prvý činiteľ je 9 a druhý bude 

                                      

                                b) prvý sčítanec je 9  a druhý bude 

                                                                                                                                    

3. Vypočítaj a výsledky over skúškou  

a) 792-94=                 b)  146:7=                 c) 612:12=           

 

4. Zostav číslo, ktoré sa skladá z 3 jednotiek , 5 tisícok a 4 desať tisícok 

 

5. Zaokrúhli na desiatky čísla  :      25 = 

                                                        34 = 

                                                      199 = 

 

6. Doplň čísla   6.            = 54                       :6=8           6+             =42                    - 6=69 

 

7. Číslo 25 : zmenši o päť, napíš aj zápis výpočtu ....................................................... 

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

                              zväčši osemkrát, napíš aj zápis výpočtu...................................................... 

 

8. Napíš, koľko je všetkých možných usporiadaní písmen A,B,C,D  kde písmeno A musí 

byť vždy hneď vpravo od B 

          

9. Pani Nováková šla na výlet. Dopoludnia prešla 6 kilometrov, popoludní jednu tretinu. 

Pán Novák prešiel o polovicu viac, než pani Nováková. Koľko kilometrov prešla 

dopoludnia a za celý deň pani Nováková a koľko pán Novák? 

             Popoludní prešla pani Nováková........................................... 

             Za celý deň prešla pani Nováková ...................................... 

             Pán Novák prešiel ................................................................. 

                                                 

10. Koľko minút trvá prestávka v divadle ak začala o 17:20 a končí o 19:05 

Divadelná prestávka trvala ........................minút.     

                                                                                                                                                 



11. Pán Hlavatý a pán Novotný zbierajú mince. Spolu majú 36 vzácnych mincí. Pán 

Novotný ich má dvakrát menej ako pán Hlavatý. Koľko vzácnych mincí má pán 

Hlavatý a koľko pán Novotný ? 

Pán Hlavatý má ...........................mincí a pán Novotný ....................................   

 

12. Jana išla na túru. Dopoludnia išla tri hodiny rýchlosťou 5 kilometrov za hodinu, 

popoludní už len dve hodiny rýchlosťou 4 kilometre za hodinu. Koľko kilometrov 

prešla dopoludnia, koľko popoludní a koľko za celý deň ? 

Dopoludnia prešla .....................................km 

Popoludní prešla .......................................km  

Za celý deň prešla .....................................km     

 

13. Prepíš arabskými číslami  čísla :   VI  .................     IX  ..................   XII..................... 

                                                                                                                                                        

14. Doplň :       26 ...............= 2dm 6cm            2h +20min= ....................min 

                                         ........km= 13 000m                         34m= ....................cm           

 

15. Vypočítaj obvod obdĺžnika v centimetroch ktorého strany sú dlhé 300mm a 2dm. 

Obvod obdĺžnika je........................................................                   

                         

16. Dve a pol tehly váži 10 kg. Koľko váži jedna tehla? 

Jedna tehla váži........................kg. 

 

17. Jurko má vo vrecúšku na hracie guľôčky 63 guľôčok. Anička má o 24 guľôčok menej. 

Alenka má sedemkrát menej guľôčok než Jurko. Koľko guľôčok má  Alenka a koľko 

Anička ? 

Anička má .................................. guľôčok. 

Alenka má ................................ guľôčok. 

 

18. Narysuj priamku p a priamku r tak, aby boli na seba kolmé. Ich priesečník označ 

písmenom S. Vyznač bod A tak, aby ležal na priamke p a od bodu S bol vzdialený 

3cm.                                                                                                              


