
Test obsahuje 22 úloh. Na vypracovanie testu máte 60 minút.  
 

1. Zapíš výrazy: 

a, k rozdielu čísel 58 a x pripočítaj súčin 12 a y                      ........................................................ 

b, podiel súčinu a rozdielu čísel 7 a z      .......................................................... 

c, súčet výrazov 7x a 6y zmenšený o 1      ..........................................................                  

 
2. Číslo 8 453 298 zaokrúhli na:   a) milióny .....................................................  

        b) desaťtisícky ............................................. 

                   c) stovky ......................................................             

 

3. Premeň na uvedené jednotky: 

a) 2 km 50 m = ................................. dm 

b) 3 854 kg = ...................................  t  

c) 172 min = ................... h .................... min 

d) 30 dm 42 mm = ................................. m         

 

4. Priraď k daným názvom uhlov odpovedajúce hodnoty:  380, 1800, 1560, 900 

ostrý uhol:   ......................... 

pravý uhol: ........................... 

tupý uhol: ......................... 

priamy uhol:  ..................... 

ani jedno z označení nevyhovuje:.....................                                                                                            

5. Vypočítaj: 

a) 437 - (245 + 76) =............................... 

b) 0,18 + 72 : 3 =.................................... 

c) 131 - 68 : 4 + 3 . 6 =........................ 

d)  2 . 3,7 . 50 =....................................      

6. Daná je kružnica k so stredom S. Body A,B ležia na kružnici k, pričom body A, B, S neležia na jednej   

    priamke. Rozhodni, ktoré z tvrdení sú pravdivé. Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

      a, Priamka AB je sečnicou kružnice k.                                             pravdivé - nepravdivé 

      b, Trojuholník ASB je vždy rovnoramenný.          pravdivé - nepravdivé 

      c, Trojuholník ASB je vždy ostrouhlý.                      pravdivé - nepravdivé 

      d, Obvod trojuholníka ASB je väčší ako priemer kružnice k.            pravdivé - nepravdivé       

 

7. Rozhodni, ktoré z tvrdení je pravdivé. Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

      a, Ťažisko rozdeľuje ťažnicu na dve zhodné časti.              pravdivé – nepravdivé 

      b, Stredná priečka trojuholníka je dvojnásobok protiľahlej strany. pravdivé – nepravdivé 

      c, Výška trojuholníka je vždy kolmá na jednu zo strán.   pravdivé – nepravdivé   

      d, Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku je vždy 1800.            pravdivé – nepravdivé            

      e, Ťažnica trojuholníka prechádza vždy stredom protiľahlej strany. pravdivé – nepravdivé      



8.  Aké dlhé lanko potrebujeme na vymodelovanie kružnice s polomerom 10 cm?  

           

 

 

Vystačí mi lanko dĺžky ...................................m. 

9. Vypočítaj obvod a obsah obrazca. Údaje v obrázkoch sú udané v metroch. Výsledky zapíš spolu s 

jednotkou.  Obrázok slúži iba na ilustráciu. 

                                                        

   
 
 
 
 

 Obsah je: ................... 
 
 

Obvod je: ................... 

 

10. Vyber z množiny {1,2,3,4,5} tie čísla, ktoré delia číslo 7 321 804 256 88 a sčítaj ich.  

            

 

Získaný súčet je: ...................................... 
 

11. Vyjadri  neznámu a zo vzťahu: 2.
2

1
tas =                                    

                                        a = ............................................         

 

 

12. Slimák lezie na 10 m vysoký strom. Cez deň vylezie 4m a v noci skĺzne o 3m. Za koľko dní dosiahne    
      vrchol stromu?   
            
 
 

 

 

Slimák dosiahne vrchol stromu  za .....................dní. 

 

13. V trojuholníku ABC je pomer veľkostí uhlov α:β=5:9. Veľkosť vonkajšieho uhla ku uhlu γ je 1260.  

      Urči veľkosti vnútorných uhlov tohto trojuholníka.  

       
                  
 
 

   α = 

   β = 

    γ = 

 

14. Vypočítaj: a, z ktorého čísla 42% je 42.               ...........................................   

  b, koľko percent je 28 kg z 160 kg      ...........................................    

 

 

 



   15. V predajni predali 369 rožkov. Celozrnných rožkov predali dvakrát viac ako bielych.  

         Koľko celozrnných a koľko bielych rožkov mali v predajni? 

          

 
 
 

      V predajni mali              celozrnných  a               bielych rožkov. 
 
16. Aké číslo je na číselnej osi presne v strede medzi číslami 9,8 a -2,4?   
 

Je to číslo .........................       
 

17. Nájdi najväčšie celé číslo, ktoré vyhovuje nerovnici:   3x – 4 < x + 2 

 

 

 

 

                                                        Najväčšie celé číslo, ktoré vyhovuje nerovnici je ............................ 

       

18. Na záhrade o ploche 800 m2 napršalo 3 mm vody. Koľko m3 vody napršalo? Koľko je to litrov? 
 
            
 
 
 
 

Napršalo      m3. Je to   litrov vody.  
 
19. Súčet všetkých hrán kocky je 36 cm. 
      a, Urči dĺžku hrany kocky v cm.                               Dĺžka hrany je kocky je              cm 

      b, Vypočítaj, aký je povrch kocky v cm2.               Povrch kocky je        cm2

               

 
20. Zakrúžkuj, ktorý z uvedených útvarov nie je  osovo súmerný? Správna je len jedna  z možností.          

a, kosoštvorec     b, pravidelný päťuholník   c, kruh     d, kosodĺžnik     e, rovnoramenný lichobežník 

 
21. Dvaja murári omietnu chodbu za 54 hodín. Za koľko hodín to urobí 9 murárov?  
      Zakrúžkuj správny výsledok. Správna je len jedna  z možností. 

      a, 6                  b, 12                     c, 27               d, ani jedna z možností    

   

 
 
22.  Čo je viac:  -32 alebo -23?  Zakrúžkuj správnu odpoveď! Správna je len jedna  z možností.       

       a, rovnajú sa              b, -32               c, -23  

                                                                                                          KONIEC TESTU! 

  

  

 

 


