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1. Aké číslo treba napísať namiesto prvého otáznika, aby bol výpočet správny? 

 

 

2. Ak viaže záhradník kytice po 3, po 4, po 5 alebo po 6 kvetoch, nezostane žiadny kvet. Ak 

viaže kytice po 7 kvetoch, zostane jeden. Koľko najmenej kvetov má záhradník? 

3. Na mape v mierke 1:250 má pole šírku 25 cm a dĺžku 30 cm. Aká je skutočná rozloha 

poľa v m²? 

4. V nádobe tvaru valca voda siaha do výšky 13 cm a je v nej 39 litrov vody. Koľko litrov 

vody je v rovnakej nádobe, ak v nej voda siaha do výšky 30 cm? 

5. Z 1000 žiakov školy je 55% chlapcov. Z nich pätina chodí do 9. ročníka. Koľko chlapcov 

chodí do 9. ročníka? 

6. Vypočítaj a urob skúšku 
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7. Adam mal rozdeliť medzi troch kamarátov 315 kartičiek tak, aby každý nasledujúci dostal 

štyrikrát viac kartičiek ako predchádzajúci. Koľko kartičiek dostal v poradí tretí kamarát? 

8. Vypočítaj koľko pletiva potrebujeme na oplotenie záhrady, ktorá má tvar pravouhlého 

trojuholníka, ak jedna odvesna je 12 m a obsah záhrady je 54 m². 

9. Teleso na obrázku je zložené z rovnakých kociek s hranou 3 cm. Vypočítaj jeho povrch 

a objem. 

 

 

 

10. Strana malého štvorca na obrázku je 5 cm. Vypočítaj obsah a obvod daného 

vyšrafovaného útvaru. 
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1. Súčin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50-krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo. 

 

2.Na obrázku sú znázornené štyri priamky a ich vzájomná poloha. Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch. 

 
3.Koľko je všetkých párnych dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 4, 6, 9 ? Číslice sa vo vytvorenom 

čísle môžu opakovať. 

 

4.Na tanieri bolo spolu 100 koláčov. Jana si zobrala z taniera 2 koláče a Eva si zobrala 4/7 zo zvyšku. Koľko 

koláčov zostalo nakoniec na tanieri? 

 

5.Teleso na obrázku je zlepené z troch zhodných kociek s hranou dlhou 3 cm. Kocky sú k sebe zlepené celými 

stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v cm². 

 
6.V nepriehľadnom vrecúšku sú rovnako veľké guľôčky – 10 bielych, 10 modrých a 10 zelených. Postupne 

odoberieme 5 bielych, 3 modré a 2 zelenéguľôčky.Aká je pravdepodobnosť, že zo zvyšných guľôčok 

vytiahneme bielu guľôčku? Výsledok napíšte v percentách. 

 

7.Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla.     4.( x + 1 ) – 10.x = 30 – x 

 

8.Graf znázorňuje rozdelenie počtu všetkých stromov podľa druhu, ktoré žiaci vysadili. Koľko % z celkového 

počtu vysadených stromov tvoria lipy? 

 
9.Dve miesta majú na mape s mierkou 1 : 10 000 vzdialenosť 85 mm. Zistite, aká je vzdialenosť týchto miest 

v skutočnosti. Výsledok zapíšte v metroch. 

 

10.Novákovci potrebujú vykopať v záhrade tri rovnaké jamy. Prvú vykopal otec sám za 15 hodín. Druhú 

vykopal spolu so synom za 6 hodín. Ako dlho bude kopať tretiu jamu syn sám? 
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1. Vypočítaj a výsledok vyjadri zlomkom v základnom tvare:  
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2. Zisti mierku mapy, ak skutočná vzdialenosť 80 km je na nej zakreslená úsečkou 

dĺžky 2,5 cm.  

3. Rieš rovnicu a výsledok zapíš ako desatinné číslo zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta:    

7x – 2.[3𝑥 − (− 2 + 𝑥)]= 10    

4. Vypočítaj veľkosti všetkých vnútorných uhlov trojuholníka  

 

5. Premeň jednotky: 

352 dm = .......... mm 

4 kg 25 g = .......... g 

3 000 cm² = .......... dm² 

42 000 ml = .......... dl 

6. V nepriehľadnom vrecúšku je 5 modrých, 7 červených a 4 zelené guľôčky. Aká je 

pravdepodobnosť, že náhodne vybratá guľôčka je zelená? Výsledok uveď 

v percentách. 

7. Koľko je trojciferných prirodzených čísel, ktorých ciferný súčet je menší ako 4?    

8. 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  
4

5
  jeho výšky. 

Maximálne koľko rybičiek môžeme kúpiť?    

9. Veľkosť susedných uhlov je v pomere 4 : 11. Vypočítaj veľkosť menšieho z nich.     

10.  Dvaja pracovníci zateplili dom za 6 dní. Koľko pracovníkov k nim treba pridať, aby 

dom zateplili za 3 dni?    
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1. Rieš rovnicu a urob skúšku správnosti: 

2·(x + 3) = 1 – 4·x 

2. 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? 

3. Výsledok prieskumu o spôsobe dopravy na dovolenku za prvý týždeň prázdnin je 
znázornený na diagrame. Koľko % dospelých z celkového počtu dovolenkárov cestovalo 
vlastným autom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Záhradkár potrebuje natrieť 20 stĺpov s rozmermi podstavy 15cm, 10cm a výškou 120cm. 
Vypočítajte, koľko farby bude potrebovať, ak na 10 m2 treba 1kg farby. 

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

6. V pohári máš žetóny s číslami od 1 do 20. Aká je pravdepodobnosť udalostí v percentách: 

A: Pri jednom pokuse vytiahnem žetón s číslom 11. 

B: Pri jednom pokuse vytiahnem žetón s číslom deliteľným 4. 

C: Pri jednom pokuse vytiahnem žetón s číslom menším ako 16. 

D: Pri jednom pokuse vytiahnem žetón s číslom 30. 

7. Súčin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50-krát menšie ako prvé. Vypočítajte 
tretie číslo. 

8. Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho 
istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri? 

9. Z písmen D, J, P, X, W, H vypíš tie, ktoré sú osovo súmerné. 

10. V tabuľke sú uvedené ceny za výkopové práce v štyroch rôznych firmách. Vypočítajte, koľko 
eur je priemerná cena práce ručného výkopu za m3 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 € 
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1. Katka robila jablkový mrežovník. Múku, cukor a maslo zmiešala v pomere 20 : 5 : 3. Koľko 
cukru dala do cesta, ak použila 0,6 kg múky? 

2. Kruhový diagram popisuje predaj lístkov za týždeň na nedeľný koncert. Rekord v počte 
predaných lístkov je 216. Koľko lístkov sa predalo cez víkend?  

 

 

 

 

 

 

 

3. Podstava trojbokého hranola má tvar pravouhlého trojuholníka, ktorého strany sú dlhé 
12cm, 5cm, 13cm. Výška hranola je 16cm. Vypočítaj jeho povrch a objem. 

4. V zásielke obsahujúcej 120 žiaroviek je 5 pokazených. Aká je pravdepodobnosť v percentách 
s presnosťou na dve desatinné miesta, že náhodne vybraná žiarovka je pokazená? 

5. V ktorej z možností sú vypísané len osovo súmerné písmená ? 

a)  A, Z, B, C 

b)  N, M, R, V 

c) O, X, Q, T 

d) D, H, W, V 

6. Vypočítajte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny. 

11.(x – 1) = 11 – (1 + x) 

7. Peter si šetril na tablet. Keď mal ušetrených 178 eur zistil, že cenu tabletu znížili o 25%, 
takže si ho môže hneď kúpiť a ešte mu z ušetrených peňazí zostane13 eur. Koľko eur stál 
tablet pred zlacnením? 

8. V mise bolo spolu 100 sliviek. Igor si z misy zobral 2 slivky a Viera si zobrala 4/7 zo zvyšku. 
Koľko sliviek zostalo nakoniec v mise? 

9. Štyri dievčatá si kúpili lístky do kina vedľa seba v jednom rade. Koľkými rôznymi spôsobmi sa 
môžu v kine posadiť? 

10. V tabuľke sú uvedené ceny za výkopové práce v štyroch rôznych firmách. Vypočítajte, koľko 
eur je priemerná cena práce ručného výkopu za m3 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 € 
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