
Anglický jazyk (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

9. A – Modálne slovesá 

  

Učebnica English Plus 3 1st edition 

Lekcia č. 7 – Modálne slovesá 

- str. 70 – čítanie textu Moving pictures: technology and the movies – vedieť prečítať a preložiť 
 

- str. 70/3 – k slovesám view, produce, act, project nájdite v texte korešpondujúce podstatné 
mená, ktoré končia na prípony –er, alebo –or. 
 

- str. 70/4 – ku každej definícii napíšte podstatné mená končiace sa na prípony –er, alebo –or, 
overte správnosť slovíčok v slovníku 
 

- str. 70/5 – odpovedzte na otázky, použite vlastné názory a celé vety 
 

- str. 71/2 – do viet doplňte uvedené slovesá – could, can, will be able – kladný, záporný tvar 
 

- str. 71/3 – do textu doplňte slovesá z boxu a správny tvar slovies could, can, will be able 
 

- str. 71/4 – do otázok doplňte can, could, will be able, potom na otázky napíšte vaše 
odpovede 

 

Pracovný zošit English Plus 3 1st edition 

Lekcia č. 7 –  Books and films  

- str. 56 – celá strana – slovná zásoba – Books and films: genres 
- str. 58 – celá strana – slovná zásoba – Books and films: features 
- str. 86 – gramatika – could, can, will be able – vedieť prečítať a preložiť 
- str. 98 – slovná zásoba k lekcii č. 7 

 

 

 

 



Geologická história Slovenska 

Príroda Slovenska vyniká veľkou pestrosťou a rozmanitosťou.  

Počas mnohých miliónov rokov sa striedalo more a súš, vznikali sopky, dvíhali sa pohoria. 
Menilo sa aj podnebie, raz tu bola púšť, inokedy doba ľadová.  

Prvohory: 

 Na začiatku prvohôr bolo na našom území more: jeho pozostatkom sú pieskovce, 
ílovité bridlice, menej vápence.  

 Pri vrásnení vzniklo mohutné pohorie. 
 Na konci prvohôr bola na Slovensku púšť, takmer bez života. 

Druhohory: 

 Územie bolo zaplavené morom – Tethys 
 Rozvíjal sa podmorský život – ľaliovky, ježovky, koraly, ramenonožce, amonity, 

belemnity. Viaceré z nich sa zachovali ako skameneliny. 
 Na konci druhohôr sa začalo alpínske vrásnenie. More ustúpilo na sever a zemská kôra 

sa vrásnila. Mnohé organizmy vyhynuli. 

Treťohory:  

 V treťohorách bolo na severe a juhu more, ktoré postupne zaplavovalo súš. 
Zemetrasenia vyvolávali podmorské prúdy, ktoré presúvali materiál z plytčín do 
hlbokého mora.  

 Usadzovali sa vrstvy pieskovcov a ílovcov, ktoré sa striedali – vzniká  flyš.  
 V mori žili červené riasy, koraly, ježovky, lastúrniky a ulitníky, ryby, žraloky a iné. 

Na pevnine rástli palmy, figovníky a škoricovníky, žili mastodonty, prakone, 
prajelene. 

 Koncom treťohôr bolo u nás naposledy more. 
 V treťohorách sa vytvoril základ dnešných pohorí, kotlín a nížin  Slovenska.  

 

Štvrtohory:  

 Krajina mala charakter tundry a chladnej stepi s večne zamrznutou pôdou. V 
niekoľkých pohoriach boli horské ľadovce.  

 V tomto období zasiahol do vývoja prírody človek. Pretváraním krajiny na svoje účely 
sa tak stal významným geologickým činiteľom ovplyvňujúcim prírodu.  

 

 

 

 



CHÉMIA 9. ROČNÍK 

ÚLOHA 1 PL Deriváty uhľovodíkov názvoslovie 

Názov derivátu uhľovodíka Štruktúrny vzorec 

2- metylbután  

1-fluórhexán  

1,3 – dibrómpentán  

3-etyl – 4-metylheptán  

Etanol  

1,2 –dimetylbenzén  

Bután -1,3-diol  

4-metylpentán–2-ol  

2-chlórbután-1-ol  

2-etylbenzén  

   CH3-CH2-CH-CH3 

 
                   OH  

 CH3-CH2-CH2-CH2-Br 

 CH3-CH-CH2-CH-CH3 
 
         CH3                 CH3 
 

 CH3-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH3 
 
                     Cl    F 

                                    CH3 



Úloha 2 Poznámky do zošita 

PRÍRODNÉ LÁTKY 

 Sú to organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch 
organizmov. 

 Môžu tvoriť jednoduché ale aj zložité molekuly. 

 Sú zložené z biogénnych prvkov: najmä uhlíka, vodíka kyslíka a dusíka ale aj síry, 
fosforu, ... 

Chemické zloženie organizmov: 

1. anorganické látky – voda, minerálne látky 

2. organické látky – tuky, cukry, bielkoviny, nukleové kyseliny 

 

 

Práca s učebnicou str.  39-42 Doplňte text 

 

SACHARIDY (CUKRY) 

1.Telá živých organizmov tvoria prvky, ktoré nazývame BIOGÉNNE. Napíš názvy a značky 
troch   
   biogénnych prvkov, ktoré tvoria sacharidy a vďaka nim ich nazývame aj uhľohydráty. 
 
 

 
 

2. Doplň text o cukroch: 

Sacharidy majú názov odvodený z gréckeho........................... (sladkosť).Sú to najrozšírenejšie 

prírodné organické látky, sú súčasťou všetkých rastlinných a živočíšnych buniek.  Cukry sú 

pre živé organizmy zdrojom  .............................................. a sú to aj ........................................ 

zložky buniek.  

 

 

 

   



3. Cukry môžeme podľa zloženia rozdeliť na: 

 

 

 

 

 

 

4. Najjednoduchší cukor glukóza vzniká v prírode pri zložitom deji  FOTOSYNTÉZE.  
Popíš podľa obrázka priebeh  fotosyntézy : 
 
Rastlina potrebuje ............................................... svetlo  a  

..........................................................................   (chlorofyl). 

Rastlina prijíma koreňmi  ................................ a listami  

....................................................................................... 

Rastlina vytvorí ......................................., ktorú využije na  

tvorbu ďaľších látok a ................................................, ktorý  

uvoľní do prostredia. 

Chemická rovnica:6________ +  6_________→  _____________   +  6________ 

Monosacharidy: 

Glukóza – hroznový cukor – C6H12O6:  Nachádza sa v hroznovej šťave, mede alebo krvi 
živočíchov. Je rýchly zdroj energie, zdravotníctve v infúznych roztokoch. 

Fruktóza – ovocný cukor - C6H12O6:  Je najsladší sacharid. Spolu s glukózu sa nachádza 
v mede a ovocí. 

 Oligosacharidy: 

Sacharóza – repný cukor, trstinový cukor – C12H22O11:Disacharid. Jej molekula je tvorená 
jednou molekulou glukózy a jednou molekulou fruktózy. Vyrába sa z cukrovej repy a 
cukrovej trstiny. Najpoužívanejšie sladidlo v domácnosti aj v potravinárskom priemysle. Jeho 
nadmerná konzumácia je príčinou zdravotných problémov – obezita, zubný kaz. 

Výroba repného cukru: 
_________________________________________________________________ 

SACHARIDY 



__________________________________________________________________________ 

Na Slovensku sa repný cukor vyrába v: 
_____________________________________________________ 

Polysacharidy: 

Škrob: Je zásobnou látkou rastlín. Získava sa zo .........................., obilia, ryže, kukurice. 
Používa sa v potravinárstve ako zahusťovadlo, používa sa aj pri výrobe lepidiel. 

Glykogén: Je zložený z veľkého množstva pospájaných molekúl glukózy. 
...............................látka  v živočíšnych organizmoch. Nachádza sa v pečeni a svaloch. 

Celulóza: Stavebná látka stien rastlinných buniek. Zabezpečuje pevnosť a stabilitu rastlín.. 
Poznáme ju aj pod názvom .............................Ľudské telo ju nedokáže rozložiť, napriek tomu 
je dôležitou súčasťou potravy. Priaznivo ovplyvňuje ....................................... pohyby, je 
schopná absorbovať toxíny v tráviacom trakte. 

Potraviny s vysokým obsahom celulózy (vlákniny):  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peniaze a funkcie peňazí 

- V každej ekonomike majú peniaze dôležitú úlohu a funkciu 
- Bez peňazí by sa spoločnosť nemohla rozvíjať 
- Funkcie peňazí: 

1. Prostriedok výmeny (platidlo) – umožňujú  jednoduchú a rýchlu výmenu 
tovarov na trhu. Platiť môžeme aj platobnými kartami alebo prevodom na účet. 

2. Zúčtovacia jednotka ( meradlo cien) – peniazmi vyjadrujeme hodnotu tovaru, 
určujú sa nimi ceny iných tovarov. 

3. Uchovávateľ hodnôt – peniaze sa zhromažďujú vo forme úspor 
- Súčasné formy peňazí: 

1. Papierové peniaze = hotovostné peniaze,   
Používame ich na platenie za tovary v hotovosti. Vydáva ich centrálna banka – 
Národná banka Slovenska. 

2. Kovové mince = hotovostné peniaze 
Používame ich na drobné platby.  

3. Bankové peniaze = bezhotovostné 
Neplatíme nimi v hotovosti, ale  prevodmi z účtu na účet. Napr. vklady na  
vkladných knižkách bez výpovednej lehoty, šeky a pod.  

4. ,,Skoro peniaze“ = bezhotovostné 
– vklady na vkladnej knižke s výpovednou lehotou 

 

Cvičenia: učebnica str. 40/ úlohy a námety 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský jazyk a literatúra 

9. ročník (od 16. 3. – 20. 3. 2020) 

 

I. Literatúra 
- opakovať literatúru z materiálov, ktoré vám boli poskytnuté, 
- opakovať literatúru aj z učebnice; 

 

II. Gramatika 
- opakovať hláskoslovie, lexikológiu gramatiku (tvaroslovie + syntax) z modrej 

učebnice, 
- syntax – vybrať si 20 viet z pracovného listu – určiť vetné členy + vypísať 

sklady, 
- pracovný list – jednoduché súvetie – všetky súvetia – použi tri kritéria, 
- opakovať si spisovné a nespisovné výrazy (pracovný list), 
- vybrať 4 diktáty zamerané na čiarku v jednoduchej vete a v súvetí (pracovný 

list) -  vedieť zdôvodniť písanie čiarky (pri súvetí vedieť určiť jednoduché 
a zložené súvetie), 

- vypracovať pracovný list (test MONITOR), 
- zopakovať si druhy spojok (zlučovacie,... str. 54 modrá učebnica), 
- zopakovať si jazykové štýly a slohové postupy; 

 

 



Príprava na TESTOVANIE 9 – Test 28 

 

1. Vypočítajte:  (14,7 ∙ 5,4 ∙ 0) + (7,2 ∶ 8) 
 

 

2. Na šachovom turnaji starších žiakov sa zišli piati najlepší šachisti: Anna, Braňo, 

Cyril, Dušan a Edita. Turnaj bol organizovaný tak, že každý hral s každým bez 

odvety. Koľko zápasov odohrali hráči na tomto turnaji? 

 

 

3. V mestskej knižnici je 11 040 zväzkov cudzojazyčných kníh, čo predstavuje 15 % 

kníh v materinskom jazyku. Koľko zväzkov kníh má táto mestská knižnica? 

 

a)   73 600  b)   84 640  c)   62 560  d)   828 000 

 

 

4. Na obrázku sú priamky k, l preťaté priamkou p. Tým vytvárajú dve štvorice uhlov. 

Pri akej veľkosti uhla γ´ budú priamky k, l rovnobežné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie: BEŽECKÉ PRETEKY 

V poradovníku výsledkov bežeckých pretekov evidujú len tých bežcov, ktorí 

prebehli cieľom. Predtým, ako vydajú poradovník výsledkov, sa diváci snažia 

z čiastkových údajov vypočítať, koľko pretekárov dobehlo do cieľa. 

 

K zadaniu BEŽECKÉ PRETEKY sa vzťahujú úlohy č. 5. a 6. 

 

 

5. Jeden z divákov tvrdil, že medzi bežcom, ktorý dobehol do cieľa štvrtý od konca 

a bežcom, ktorý skončil v poradí na 3. mieste, sa umiestnilo 8 pretekárov. Koľko 

bežcov dobehlo do cieľa? 

 

a)   8   b)   11  c)   12  d)   15 

           

          

6. Zo štartovacej listiny sa dalo zistiť, že medzi bežcom, ktorý dobehol do cieľa štvrtý, 

a bežcom, ktorý zvíťazil, je vekový rozdiel rovnaký ako rozdiel medzi poradím 

umiestnenia štvrtého a prvého bežca, pričom bežec, ktorý zvíťazil, je o 3 roky 

mladší ako bežec končiaci na 4. mieste. Spolu majú 63 rokov. Koľko rokov má 

bežec, ktorý sa umiestnil na 4. mieste? 

β´ γ´ 

α´ δ´ 

β γ 

α δ = 105° 
p 

k l 



Zadanie: ZDRAVOTNÝ STAV STROMOV V LESE 

Lesník pravidelne vykonáva prehliadku celého svojho revíru, pričom mapuje 

zdravotný stav stromov. 

 

K zadaniu ZDRAVOTNÝ STAV STROMOV sa vzťahujú úlohy č. 7. a 8. 

 

 

7. Lesník pri prehliadke revíru zistil, že z celkového počtu 1 240 stromov je 664 

chorých. Pri dôkladnejšej prehliadke chorých stromov sa rozhodol, že sa z nich     

25 % musí čo najskôr vyrúbať, ostatné sa pokúsia vyliečiť. Koľko stromov sa 

rozhodli liečiť? 

 

a)   512  b)   504  c)   498  d)   416 

 

 

8. Lesníci sa popri starostlivosti o les, starajú aj o divinu. Ročne chovajú a vypúšťajú 

do revíru 1 200 bažantov, z ktorých z rôznych príčin 15 % neprežije. Aká je to 

materiálna škoda pre lesníkov, keď hodnota vypusteného bažanta je 1 € 20 centov?  

 

 

9. Vypočítajte hodnotu výrazu   𝑥2 − 3𝑥 + 4 ,   ak 𝑥 = −5 . 

 

a)   14  b)   44  c)   6   d)   36 

 

 

10. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 5 cm, va = 4 cm, α = 45°. Odmerajte 

dĺžku strany b. Pre túto dĺžku platí:  

 

a)   54 mm ˂ b ≤ 56 mm   b)   56 mm ˂ b ≤ 58 mm  

 

c)   52 mm ˂ b ≤ 54 mm   d)   50 mm ˂ b ≤ 52 mm 

 

 

11. Teleso na obrázku je zlepené z piatich zhodných kociek s hranou dlhou 5 cm. 

Kocky sú k sebe zlepené celými stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. V otcovej knižnici je 259 kníh, ktoré sú uložené na troch policiach. Na vrchnej 

polici je 4-krát menej kníh ako na spodnej, na prostrednej polici je 2-krát menej 

kníh ako na spodnej. Koľko kníh je na spodnej polici? 

 

a)   37  b)   40  c)   253  d)   148 



13. V krabici sú tri modré a dve červené guľky. Najmenej koľko guliek musíme 

vytiahnuť so zatvorenými očami z krabice, aby medzi nimi bola s istotou červená 

guľka? 

 

 

Zadanie: PRIRADENIE FUNKCIE K TABUĽKE 

V tabuľke sú vyjadrené dvojice hodnôt priradené k sebe podľa určitej závislosti 

medzi premennými x a y. 

 

x 1 2 3 4 5 

y 1 5 9 13 17 

 

K zadaniu PRIRADENIE FUNKCIE K TABUĽKE sa vzťahujú úlohy č. 14. a 15. 

 

14. Ktorá z nasledujúcich rovníc vyjadruje vzťah medzi x a y v tabuľke? 

 

a)   y = x + 4 b)   y = 3x – 1 c)   y = 4x – 3 d)   y = 2x + 1 

 

15. Na obrázku sú grafy lineárnych funkcií. Ktorý z týchto grafov pri hodnote 

premennej x = 5, nadobudol hodnotu y = 15? 

 

 
 

a)   graf dosahujúci pri x = 5 najmenšiu hodnotu y  

 

b)   graf dosahujúci pri x = 5 najväčšiu hodnotu y   

 

c)   graf dosahujúci pri x = 5 druhú najmenšiu hodnotu y   

 

d)   graf dosahujúci pri x = 5 druhú najväčšiu hodnotu y  

 

Zadanie: PEČENIE KOLÁČOV 

Mamička medzi svojimi receptami našla štyri rôzne recepty na orechové koláče. 

Množstvo potrebnej múky a orechov uvádza tabuľka. 

 

Druh koláča Múka (dag) Orechy (dag) 

1. 30 20 

2. 18 7 

3. 18 9 

4. 21 14 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5



K zadaniu PEČENIE KOLÁČOV sa vzťahujú úlohy č. 16. a 17. 

 

 

16. V ktorých dvoch druhoch koláčov je rovnaký pomer použitej múky a orechov? 

 

a)   1. a 2.  b)   1. a 3.  c)   1. a 4.  d)   2. a 3. 

 

 

17. Koľko múky a koľko orechov spolu potrebujeme k tomu, aby sme mohli upiecť tri 

dávky prvého druhu a dve dávky štvrtého druhu koláča? 

 

a)   múky 102 dag, orechov 88 dag b)   múky 132 dag, orechov 88 dag 

 

c)   múky 111 dag, orechov 74 dag d)   múky 132 dag, orechov 74 dag 

 

 

18. Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na 

stotiny. 

7 − 2(5𝑥 − 2) = 3(4 − 2𝑥) 
 

 

19. Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Určte najmenšie z nich. 

 

 

20. Nádoba v tvare kvádra má rozmery hrán v pomere a : b : c = 5 : 4 : 6. Súčet dĺžok 

týchto troch hrán je 270 cm. Určte celkovú dĺžku všetkých hrán tejto nádoby 

v metroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenia: 

1. 0,9   6. 33   11. 550   16. C 

2. 10   7. C   12. D   17. B 

3. B   8. 216   13. 4   18. -0,25 

4. 75   9. B   14. C   19. 287 

5. D   10. B   15. D   20. 10,8 

 

a 

b 

c 



Príprava na TESTOVANIE 9 – 01 Teória čísel 

 

1. Vydeľte a určte zvyšok:   5 813 : 7   (3),         18 345 : 27   (12) 

 

2. Večer sme namerali teplotu vzduchu -3°C. Do rána teplota vzduchu klesla o 8°C a na obed 

stúpla o 5°C. Do večera klesla ešte o 3°C. Aký bol rozdiel teplôt v obidva uvedené večery? 

(rozdiel teplôt bol 6°C) 

3.  Koľko minút je 
7

12
 z hodiny, koľko minút je 3,65 hodiny a koľko hodín je 318 minút? 

(35 min)    (219 min)   (5,3 hod    alebo   5 hod 18 min) 

4.  Vypočítajte:   −693 − 3. (−5) − (−1436) + (−72)      (686) 

 

5.  Vypočítajte:    (-1) . (16 – 8) : 4 – (-5) . 3            (13) 

 

6.  V strede medzi číslom -1 539 a číslom 367 je číslo:           (-586) 

 

7.  V strede medzi  neznámym číslom a číslom -843 je číslo -92. Zisti neznáme číslo.   (659) 

 

8.  Ktoré číslo je šestnásťkrát menšie ako číslo 544?     (34) 

 

9.  Vypočítajte súčet čísel (-3) a 5,7 zmenšený o ich súčin.         (19,8) 

 

10.  Vypočítajte trojnásobok rozdielu čísel 27 a 38, zmenšený o 36.      (-69) 

 

11.  Určte číslo, ktoré dostaneme rozdielom menšenca 26 a menšiteľa -18.      (44) 

 

12.  Ktorou číslicou treba nahradiť * v čísle 58 6*4, aby vzniklo päťciferné číslo deliteľné 

súčasne tromi a štyrmi?         (4) 

 

13.  Jednému bežcovi trvá obehnúť dráhu 35 sekúnd, druhému 50 sekúnd a tretiemu 42 

sekúnd. Kedy sa opäť stretnú na štartovacej čiare, ak štartovali naraz? 

(Na štartovacej čiare sa opäť stretnú za 1 050 sekúnd alebo za 17,5 minúty) 

14.  V telocvični bolo viac ako 20 a menej ako 40 žiakov. Všetci nastúpili najprv do dvojstupu, 

potom  do trojstupu,  štvorstupu, šesťstupu a nakoniec do osemstupu. Nikdy ani jeden žiak 

nevystával. Koľko žiakov bolo v telocvični? 

(V telocvični bolo 24 žiakov) 

15.  Školský klub navštevovalo spolu 138 žiakov. Chlapcov bolo v školskom klube dvakrát 

menej ako dievčat. Koľko dievčat navštevovalo školský klub? 

(Školský klub navštevovalo 92 dievčat) 

16.  Koľko krát je najmenší spoločný násobok čísel 84 a 126 väčší ako ich najväčší spoločný 

deliteľ? 

(6-krát) 

17.  Podielom najmenšieho spoločného násobku a najväčšieho spoločného deliteľa čísel 150 

a 90 je: 

(9) 

18.  Janko, Milan a Tomáš majú spolu 203 poštových známok. Janko má dvakrát viac 

poštových známok ako Tomáš. Milan má štvrtinu z Jankovho počtu známok. O koľko 

známok menej má Milan ako Janko s Tomášom spolu?    

(o 145)  



19.  Ktoré číslo je o tri dvanástiny z čísla 72 väčšie, ako sú tri pätiny z čísla 20? 

(30) 

20.  Vypočítajte:   –53 – (–3)2 – 42 =                [−(−4)2]3 = 

    (-150)    (- 4 096) 

21.  Tridsať je trojnásobok druhej odmocniny čísla:        32 je polovica tretej mocniny čísla: 

(100)            (4) 

22.  Marián dostal v I. polroku z matematiky takéto známky: 1, 2, 1, 3, 1. Aký je priemer jeho 

známok z matematiky v I. polroku? Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta. 

(1,60) – pridal som sem to zaokrúhlenie na dve desatinné miesta 

23.  Vypočítajte a výsledok uveďte v základnom tvare:   
1

2
 . (

1

3
+

1

6
−

1

8
) :

3

4
= 

(1/4 = 0,25 ak by bolo treba v tvare desatinného čísla) 

24.  Riešením úlohy     (
3

4
+

7

8
) ∙ (1 −

1

3
)     je des. č. (zaokrúhlite na desatiny): 

(13/12 = 1,1) 

25.  Vyjadrite desatinným číslom s presnosťou na dve desatinné miesta:   
1

3
+

2

3
 ∙  

6

8
−

1

4
 

(7/12 = 0,58 myslím, že aj tu som pridal zaokrúhlenie) 

26.  Vypočítajte súčin súčtu a rozdielu čísel -10,5 a 3,5. 

(98 – tento príklad som úplne upravil lebo ten pôvodný sa rieši sústavou rovníc a to 

nebudeme teraz robiť, ale dá sa to aj jednou rovnicou) 

27.  Vo vrecúšku sú farebné guľky. Jedna tretina z nich je modrá, jedna šestina je biela, päť 

dvanástin je žltých a zvyšných 10 guličiek je červenej farby. Koľko žltých guliek je vo 

vrecúšku? 

(žltých je 50) 

28.  Mama má 42 rokov a jej dcéry 13 a 19. O koľko rokov bude mať mama toľko rokov ako 

jej dcéry spolu? 

(o 10 rokov) 

29.  Keby školu navštevovalo o 359 žiakov viac, chýbal by jeden žiak do počtu tisíc žiakov. 

Koľko žiakov navštevuje školu? 

(640) 

30.  Peter mal z matematiky známky 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Koľko jednotiek musí ešte dostať, aby 

mal priemer známok, ktorý mu po zaokrúhlení zaručí jednotku na vysvedčení? 

(4 jednotky) 

31.  Koľko je párnych trojciferných čísel, ktorých ciferný súčet je 6 ? 

(12) 

32.  Koľko je osmina z čísla 238 ? Vypočítaj:   
1

125
  z 548 .   Vypočítaj:   

1

498  z 726 

(235)     (545)    (710) 

33.  Vo firemnej jedálni prišlo na obed celkom 39 zamestnancov. Pri akom najmenšom počte 

stolov zamestnanci obedovali, ak sedeli pri stole po štyroch alebo po troch? Ako by sa 

situácia zmenila, keby obedovali pri 15 stoloch,  pričom sedeli po troch a po dvoch 

zamestnancoch? 
(Prvá otázka – 10 stolov (9 štvormiestnych a 1 trojmiestny)) 

(Druhá otázka – 9 trojmiestnych a 6 dvojmiestnych) 

34.  Marienka si v prvom týždni školského roka ušetrila 26 centov. Zistila, že má 7 kusov 

mincí, z ktorých niektoré sú 2-centové, ostatné sú 5-centové. Koľko bolo ktorých mincí? 
(4 mince 5-centové a 3 mince 2-centové) 

35.  Vyberte všetky celé čísla, ktoré majú na číselnej osi od nuly vzdialenosť menšiu alebo 

rovnú sedem a súčasne väčšiu päť. Aký je súčin týchto čísel?

(1 764) 



Príprava na TESTOVANIE 9 – 02 VÝRAZY, ROVNICE A NEROVNICE 

 
1. Vypočítajte: 

(-1) . (-16 – 8) : (-4) – (-5) . (-3)  (32 : 8) . 2 + (-3 + 12) : 3 

 

(2 – 16) : 7 – (-3 – 12) : 5   -4 + 2.[-(-15:3 – 8)] 

 
3

8
− 2 . 0,37       

1

2
 + (

2
3
− 

3
4

∙ 4
5

 ) : 
5

6
 

 

2. Vypočítajte hodnotu výrazu s = m – 4k,  ak k = 4 . (9 – 7) a m = (27 – 6) . (-7). 

 

3. Vypočítaj rozdiel výrazov A = 2x2 – 3x + 5  a B = - 4x2 – 4x – 6 

 

4. Vypočítajte neznáme číslo, ktoré je rovné podielu tretej mocniny čísla 4 zmenšeného o jednu 

a druhej mocniny čísla 3. 

 

5. Vyriešte rovnice 

3 . (2x + 3) – 3x = 15 – x   4 – 5 (9 – 6x) = 2x + 15 

 

5(2x – 5) = 20 – 2x    
𝑣 

9
−

3−2𝑣

3
=  

7

9
−  𝑣 

 

3 − 
𝑥+5

4
= 10𝑥 − 3 . ( 3𝑥 − 5)  4 − 

2𝑥−6

5
= 8𝑥 − 2 . (3𝑥 − 5) 

 

𝑥 + 7 −  
3+𝑥 

4
= 1 − 

1+𝑥 

4
                − 

2𝑥+3 

5 
=  

𝑥−1 

2
−  2 − 𝑥          

 
4 .(𝑥−1)

3
−  

𝑥+1,5

2
= 2𝑥 +  

1

4
                

3

4 
 . (2𝑥 − 1) −  (2𝑥 + 4) =  

𝑥−4

3 
– 

𝑥−3

2
    

 
𝑥

4
−  

𝑥

3
+  

𝑥

7
=  

𝑥

2
−  

𝑥

7
−  

23

28
                 

𝑥

4 
−  

𝑥

6 
−  

3𝑥

8
=  

3

2
−  

𝑥

3
   

 

4

5

4

1
5

−

−
=

−
+

x

x

x
    

xx +
=

− 5

2

7

1
 

 
6. Riešte nerovnice: 

4 . ( x – 7 ) + 2 . x ≥ 15   2 −
5𝑥

2
< 7 

 4𝑥 − 11 ≥
2𝑥+6

3
−  𝑥                          2𝑥 −  

𝑥−2

2 
 ≥ 3𝑥 +  

3𝑥−2

4
  

  

2𝑥 + 2 ≥
𝑥−5

3 
+  2𝑥                           

𝑥−2

3
 ≥  

3𝑥−2

4
    

   
𝑥−7

2
−  3𝑥 ≥ 5𝑥 − 2                               

4𝑥−2

5
−  1 ≤ 3𝑥 − 8   

 

 

7. Športový krúžok navštevuje tretina triedy. Umelecký krúžok navštevujú dve devätiny triedy. Tri 

štvrtiny zvyšných žiakov nenavštevuje žiadny krúžok. Ostatní traja žiaci navštevujú športový aj 

umelecký krúžok. Koľko žiakov je v triede? 

 

  



8. Marienka má mladšieho brata Pavla. Marienka je o 5 rokov staršia ako jej brat. Tento rok sa súčet 

ich veku rovná štvrťstoročiu. Koľko rokov má Pavol? 

 

9. V strede medzi  neznámym číslom a číslom -39 je číslo -12. Zisti neznáme číslo. 

 

10. Ktoré číslo je 15-krát menšie ako číslo 645? 

 

11. Ktoré číslo je päťkrát menšie ako jeho tretina zväčšená o sedem? 

 

12. Čitateľ zlomku je o 2 menší ako menovateľ. Ak čitateľa zmenšíme o 1 a menovateľa zväčšíme o 

3, zlomok sa bude rovnať 
1

4
. Urč pôvodný zlomok. 

 

13. Myslím si číslo. Jeho tretina je o 5 menšia ako jeho polovica. Aké číslo si myslím? 

 

14. Janko, Milan a Tomáš majú spolu 203 poštových známok. Janko má dvakrát viac poštových 

známok ako Tomáš. Milan má štvrtinu z Jankovho počtu známok. O koľko známok menej má 

Milan ako Janko s Tomášom spolu? 

 

15. Jeden traktor zorie celé pole za 3 hodiny, druhý menej výkonný, za 7 hodín. Za koľko hodín zorú 

pole spoločne? 

 

16. Uhlie pre väčšiu miestnosť vystačí na 12 týždňov. Pre menšiu na 18 týždňov. Štyri týždne sa kúrilo 

v oboch, potom len v malej. Na koľko vystačia zásoby paliva? 

 

17. Z dvoch miest vzdialených od seba 204 km vyštartujú súčasne oproti sebe osobné auto a traktor. 

Z miesta A vyštartuje osobné auto rýchlosťou 72 km/hod a z miesta B traktor rýchlosťou 30 

km/hod. Kedy a v akej vzdialenosti od miesta A sa obe vozidlá stretnú, ak vyštartujú o 11.00 

hodine? 

 

18. Janko s Vilom sa dohodli, že v sobotu o 7.00h pôjdu na bicykloch na výlet. Janko zaspal a 

vyštartoval o hodinu neskôr. Kedy (o koľkej) a po koľkých kilometroch sa kamaráti stretnú? 

Vieme, že Vilo išiel priemernou rýchlosťou 15 km/h a Janko 25 km/h. 

 

19. Zjednoduš výrazy: 

(7𝑥5 −3 𝑦8 + 4𝑧3 ) – ( − 4𝑦8 + 11𝑥5  − 6𝑦8 ) =   4𝑥7 y . ( − 0,9𝑥8y3 ) =                                                   
 
-324𝑥6 𝑦9  : ( − 18 𝑥4 𝑦3 ) =                    (3𝑥)7  =                                                                        
 

(
x

3
)

4

  =                                                                     (
2x

5y
)

3
 = 

 

(7𝑥5𝑦2)7  =    [
x4

7y5
]

6

 = 

 
(− 9𝑥𝑦5)7 =     4𝑥7. 3𝑥3y𝑧2. (2𝑦5𝑧4 ) =  
 
( − 4𝑥3 +  6𝑚7 − 9𝑛2) – ( 11𝑚7  − 3𝑥3 + 5𝑛2 ) =  − 3x𝑦5. ( − 4x 𝑦3𝑧 )=  
 
(-3)3 . [(-k)2]3 =                                                           2 x𝑦4z . ( 5𝑥5𝑦3𝑧6)  . 7𝑦𝑧3 =  
   
9r𝑠4𝑡7. ( - 3 r6st2 ) =                                              256𝑎7 𝑏9 : 16 a𝑏5 =      

 

Koľko je štvrtina z čísla 240 ?     Vypočítaj:   
1

25
  z 547 



Príprava na TESTOVANIE 9 – Percentá a promile 

 

Úloha 1.  5.A navštevuje 40 žiakov. Na začiatku školského roku si delili cudzie jazyky. Každý žiak si vybral 

jeden cudzí jazyk. Na základe údajov z grafu odpovedaj na otázky: 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 1:  

a) Ktorý cudzí jazyk navštevuje najviac žiakov?  

b) Ktorý cudzí jazyk navštevuje najmenej žiakov? 

Otázka č. 2:   

a) Koľko žiakov navštevuje nemecký jazyk?  

b) Koľko žiakov navštevuje ruský jazyk?       

c) Koľko žiakov navštevuje anglický jazyk?  

 

Úloha 2. Žiaci ôsmeho ročníka písali písomku z matematiky. Výsledky písomky sú zaznamenané v grafe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 1: Koľko žiakov ôsmeho ročníka písalo písomku z matematiky?  

Otázka č. 2:  

a) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo jednotku? 

b) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo dvojku?  

c) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo trojku?  

d) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo štvorku?  

e) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo päťku?  

Otázka č. 3: Aká je priemerná známka písomky z matematiky?   

 

1. Aké stúpanie v promile má cesta, keď na trati dlhej 1,8 km je prevýšenie 34 m? 

 

2. Železničná trať má na dĺžke 1225 m stúpanie 8,5 promile. Aký je rozdiel nadmorských výšok 

medzi začiatkom a koncom stúpania? 

 

3. Vypočítajte: a) 83% z 25% z 25   b) 0,3 % zo 70 % z 90 

 

4. Emil zjedol ¼ torty, jeho brat 1/5. Koľko % torty im zostalo pre ostatných hostí? 

 

5. Kamil mal za úlohu poliať ½ záhrady. Polial už 2/5 záhrady. Na koľko % má splnenú úlohu? 

0
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Príprava na TESTOVANIE 9 – Percentá a promile 

 

Úloha 1.  5.A navštevuje 40 žiakov. Na začiatku školského roku si delili cudzie jazyky. Každý žiak si vybral 

jeden cudzí jazyk. Na základe údajov z grafu odpovedaj na otázky: 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 1:  

a) Ktorý cudzí jazyk navštevuje najviac žiakov?  

b) Ktorý cudzí jazyk navštevuje najmenej žiakov? 

Otázka č. 2:   

d) Koľko žiakov navštevuje nemecký jazyk?  

e) Koľko žiakov navštevuje ruský jazyk?       

f) Koľko žiakov navštevuje anglický jazyk?  

 

Úloha 2. Žiaci ôsmeho ročníka písali písomku z matematiky. Výsledky písomky sú zaznamenané v grafe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 1: Koľko žiakov ôsmeho ročníka písalo písomku z matematiky?  

Otázka č. 2:  

f) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo jednotku? 

g) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo dvojku?  

h) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo trojku?  

i) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo štvorku?  

j) Koľko % žiakov ôsmeho ročníka dostalo päťku?  

Otázka č. 3: Aká je priemerná známka písomky z matematiky?   

 

6. Aké stúpanie v promile má cesta, keď na trati dlhej 1,8 km je prevýšenie 34 m? 

 

7. Železničná trať má na dĺžke 1225 m stúpanie 8,5 promile. Aký je rozdiel nadmorských výšok 

medzi začiatkom a koncom stúpania? 

 

8. Vypočítajte: a) 83% z 25% z 25   b) 0,3 % zo 70 % z 90 

 

9. Emil zjedol ¼ torty, jeho brat 1/5. Koľko % torty im zostalo pre ostatných hostí? 

 

10. Kamil mal za úlohu poliať ½ záhrady. Polial už 2/5 záhrady. Na koľko % má splnenú úlohu? 
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11. Pôvodná cena auta bola zvýšená o 20 %. Aby neklesol počet predaných áut, ponúkol predajca 

možnosť kúpy na splátky. Pri kúpe zaplatí kupujúci jednu pätinu ceny auta, zvyšok splatí 

v mesačných splátkach po 400 eur v priebehu dvoch rokov. Aká bola pôvodná cena auta? 

 

12. Nájdi číslo, z ktorého 5 % je toľko, ako 7 % zo 45. 

 

13. O koľko percent musíme zväčšiť číslo  
1

6
  , aby sme dostali číslo 

1

3
  ? 

 

14. Ak je 20 % z neznámeho čísla 1
1

2
, koľko percent z tohto čísla je 6? 

 

15. Dnes sa predávajú videokamery za štvrtinu ceny, ktorú mali pred tromi rokmi. O koľko percent 

klesla ich cena? 

 

16. Urči čo je viac: 65 % z minúty alebo 
1

100
 z hodiny 

 

17. Z dreva sa získa asi 50 % buničiny a z nej asi 65 % papiera. Koľko ton papiera sa vyrobí so 150 ton 

dreva? 

 

18. Sud s vodou má hmotnosť 96 kg. Keď odlejeme 45 % vody bude hmotnosť suda s vodou 60 kg. 

Aká je hmotnosť prázdneho suda? 

 

19. Pri otvorení predajne bola cena športovej obuvi o 15 % nižšia, ako je bežná cena. Ema si kúpila 

tenisky za nižšiu cenu a neskôr rovnaké tenisky za bežnú cenu. Za oba páry tenisiek zaplatila spolu 

111 €. Vypočítajte koľko eur Ema ušetrila pri nákupe prvého páru tenisiek. 

 

20. Cena lyží mala pôvodne klesnúť o 15 % a ich nová cena mala byť 510 €. Lyže sa nakoniec predávali 

za cenu 480 €. O koľko % nakoniec predajňa znížila ich pôvodnú cenu? 

 

21. Cena televízora bola najprv dvakrát zvýšená o 30 % a neskôr novú cenu znížili o 30 %. Po týchto 

zmenách cien stál televízor 1 183 eur. Aká bola jeho pôvodná cena? 

 

22. Cena bicykla bola najprv zvýšená o 20 % a neskôr novú cenu znížili o 20 %. Po dvojnásobnej zmene 

ceny stál bicykel 1 440 eur. Aká bola jeho pôvodná cena? 

 

23. Obchodník zlacnil stolnú lampu o 10%. Pretože sa stále nepredávala, opäť znížil jej cenu o 20%. 

Teraz stojí lampa 14,40 €. Aká bola pôvodná cena lampy? 

 

24. Závod mal pri výrobe 8,5 % nepodarkov. Zamestnanci sa zaviazali, že znížia ich počet aspoň o 20 

%. Najviac koľko nepodarkov môže pripadnúť na 1 000 výrobkov, ak sa má splniť záväzok? 

 

25. Za troje topánok (pánske, dámske a detské) otec zaplatil spolu 179 €. Za pánske topánky zaplatil o 

18% viac ako za detské a za dámske topánky zaplatil o 20 € viac ako za detské. Koľko eur stáli 

jednotlivé topánky?  

 

26. Súčet dvoch čísel je 840. Prvé je 40 % druhého. Určte tieto čísla. 

 

27. Súčet troch čísel je 1 397. Prvé je 35 % druhého a druhé 20 % tretieho. Určte tieto čísla. 

 

28. Vypočítaj, aká časť štvorčekovej siete je vyfarbená. Výsledok uveď v percentách.  

  

 

 

 

 

  



11. Pôvodná cena auta bola zvýšená o 20 %. Aby neklesol počet predaných áut, ponúkol predajca 

možnosť kúpy na splátky. Pri kúpe zaplatí kupujúci jednu pätinu ceny auta, zvyšok splatí 

v mesačných splátkach po 400 eur v priebehu dvoch rokov. Aká bola pôvodná cena auta? 

 

12. Nájdi číslo, z ktorého 5 % je toľko, ako 7 % zo 45. 

 

13. O koľko percent musíme zväčšiť číslo  
1

6
  , aby sme dostali číslo 

1

3
  ? 

 

14. Ak je 20 % z neznámeho čísla 1
1

2
, koľko percent z tohto čísla je 6? 

 

15. Dnes sa predávajú videokamery za štvrtinu ceny, ktorú mali pred tromi rokmi. O koľko percent 

klesla ich cena? 

 

16. Urči čo je viac: 65 % z minúty alebo 
1

100
 z hodiny 

 

17. Z dreva sa získa asi 50 % buničiny a z nej asi 65 % papiera. Koľko ton papiera sa vyrobí so 150 ton 

dreva? 

 

18. Sud s vodou má hmotnosť 96 kg. Keď odlejeme 45 % vody bude hmotnosť suda s vodou 60 kg. 

Aká je hmotnosť prázdneho suda? 

 

19. Pri otvorení predajne bola cena športovej obuvi o 15 % nižšia, ako je bežná cena. Ema si kúpila 

tenisky za nižšiu cenu a neskôr rovnaké tenisky za bežnú cenu. Za oba páry tenisiek zaplatila spolu 

111 €. Vypočítajte koľko eur Ema ušetrila pri nákupe prvého páru tenisiek. 

 

20. Cena lyží mala pôvodne klesnúť o 15 % a ich nová cena mala byť 510 €. Lyže sa nakoniec predávali 

za cenu 480 €. O koľko % nakoniec predajňa znížila ich pôvodnú cenu? 

 

21. Cena televízora bola najprv dvakrát zvýšená o 30 % a neskôr novú cenu znížili o 30 %. Po týchto 

zmenách cien stál televízor 1 183 eur. Aká bola jeho pôvodná cena? 

 

22. Cena bicykla bola najprv zvýšená o 20 % a neskôr novú cenu znížili o 20 %. Po dvojnásobnej zmene 

ceny stál bicykel 1 440 eur. Aká bola jeho pôvodná cena? 

 

23. Obchodník zlacnil stolnú lampu o 10%. Pretože sa stále nepredávala, opäť znížil jej cenu o 20%. 

Teraz stojí lampa 14,40 €. Aká bola pôvodná cena lampy? 

 

24. Závod mal pri výrobe 8,5 % nepodarkov. Zamestnanci sa zaviazali, že znížia ich počet aspoň o 20 

%. Najviac koľko nepodarkov môže pripadnúť na 1 000 výrobkov, ak sa má splniť záväzok? 

 

25. Za troje topánok (pánske, dámske a detské) otec zaplatil spolu 179 €. Za pánske topánky zaplatil o 

18% viac ako za detské a za dámske topánky zaplatil o 20 € viac ako za detské. Koľko eur stáli 

jednotlivé topánky?  

 

26. Súčet dvoch čísel je 840. Prvé je 40 % druhého. Určte tieto čísla. 

 

27. Súčet troch čísel je 1 397. Prvé je 35 % druhého a druhé 20 % tretieho. Určte tieto čísla. 

 

28. Vypočítaj, aká časť štvorčekovej siete je vyfarbená. Výsledok uveď v percentách.  

  

 

 

 

 



Príprava na TESTOVANIE 9 - Pomer, postupný pomer, mierka mapy 

 
1. Na pláne v mierke 1:150 má záhrada šírku 20 cm a dĺžku 30 cm. Aká je skutočná rozloha záhrady? 

 

2. Určte mierku mapy, ak skutočná vzdialenosť miest A a B je 625 km a ich vzdialenosť na mape je 25 

cm. 

 

3. Majiteľ domu dostal k novostavbe dva rôzne plány. Jeden s mierkou 1:100, ktorým sa riadili stavitelia, 

druhý s mierkou 1:25, podľa ktorého si bude dorábať interiér. V prvom pláne mala jeho obývačka dĺžku 

7cm. Akú dĺžku má táto obývačka v druhom pláne? 

 

4. V okolí mesta sú tri benzínové stanice. Nákladné auto s cisternou vezie 234 hl nafty a rozdelí ho 

postupne v pomere 2:3:4. Koľko litrov nafty dostane posledná stanica? 

 

5. Človek vysoký 180 cm doskočí 5 m ďaleko. Koník lúčny vysoký 2,5 cm doskočí jeden meter, blcha 

vysoká 2 mm doskočí 180 cm a klokan vysoký 140 cm doskočí 10 m ďaleko. Urči, v akom poradí v 

pomere k svojim výškam doskočia jednotlivé živočíchy.   

 

6. Do cesta  na bábovku sa dáva múka a maslo v pomere 5 : 3 . Koľko gramov masla potrebujeme, ak 

chceme použiť 400 g múky? 

 

7. Obdĺžnik má obvod 60 cm a jeho strany sú v pomere 3 : 2. Vypočítaj strany obdĺžnika a urči jeho obsah. 

 

8. Vo firme pracuje 32 zamestnancov. Pomer  počtu mužov k ženám je  5 : 3. Koľko žien pracuje v danej 

firme? 

 

9. Veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku ABC sú v pomere   5 : 7 : 3 . Najväčší uhol má veľkosť   84° . 

Urč veľkosti zvyšných uhlov! 

 

10. Tri prirodzené čísla sú v pomere 7 : 3 : 2. Súčet dvoch z nich je 189. Určte najmenšie z nich. 

 

11. Rozdeľ číslo 632,7  na tri časti v pomere  0,1 : 0,01 : 0,001. 

 

12. Dĺžka základní a výšky v lichobežníku sú v pomere 5:3:2. Obsah lichobežníka je 128 cm². Vypočítajte 

veľkosť výšky. 

 

13. Cyril sa rozhodol, že sa podelí so svojimi dvoma kamarátmi o zbierku známok. Andrejovi dal 
2

7
 so 

svojich známok, zvyšok rozdelil v pomere 7 : 3 a menšiu časť si nechal. Koľko známok mal Cyril na 

začiatku, ak mu nakoniec zostalo 18 známok? 

 

14. Zväčši číslo 455 v pomere  9 : 7. 

 

15. Rodina za rok spotrebovala 68,4 kg kryštálového cukru. V nasledujúcom roku chce znížiť spotrebu 

v pomere 5:8. Koľko kg cukru môžu spotrebovať? 

 

16. Záhradu s rozlohou 81 m2 si rozdelili dvaja záhradkári v pomere 4 : 5. O koľko viac dostal druhý 

záhradkár? 

 

17. Zo štyroch chodníkov od Vodného mlyna k Stredisku vodných športov sú len dva chodníky schodné. Na 

návrh turistického sprievodcu sa kvôli bezpečnému prechodu do Strediska vodných športov 45-členná 

skupina turistov rozdelila na dve skupiny v pomere 2 : 3. Na menej bezpečnú cestu sprievodca usmernil 

menej turistov. Koľko turistov usmernil sprievodca na menej bezpečnú trasu? 

 

18. Výkony troch strojov sú v pomere 5 : 8 : 12. Koľko kusov výrobkov vyrobil za smenu každý stroj, ak 

tretí vyrobil o 210 viac ako prvý?  
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Príprava na TESTOVANIE 9 – priama a nepriama úmernosť 

 

1) Hliníkový drôt 63m dlhý váži 180g. Koľko metrov drôtu sa dá vyrobiť z pol kg hliníka? 

2) 24 česačov očesalo chmeľnicu za 6,5 dňa. Koľko česačov by muselo pracovať, aby očesalo chmeľnicu za 5 

dní? 

3) Päť maliarov vymaľovalo tretinu sály za 9 hodín. Koľko maliarov treba ešte zavolať, aby zvyšok sály 

vymaľovali za 6 hodín? 

4) Majiteľ firmy je viazaný zmluvou, že postaví elektrické stožiare za 60 dní. Na túto prácu potrebuje 36  

pracovníkov. Po 32 dňoch musel na 10 dní prerušiť prácu kvôli poveternostným podmienkam. Koľko 

robotníkov si musí pribrať, aby danú prácu dokončil v dohodnutom zmluvnom termíne? 

5) Tyč dlhá 2 metre vrhá tieň 3,6 m dlhý. Aký vysoký je topoľ, ktorý má tieň 16,8 m? 

6) Dospelý muž, ktorého krok je 0,75 m dlhý prešiel chodbu 46 krokmi. Koľkými krokmi ju prejde chlapec, 

ktorý má krok 60 cm dlhý? 

7) Parník plávajúci rýchlosťou 22km/h vykoná plavbu za 9,25h. Za aký čas by prešiel  16,5km? 

8) 96 vojakov postaví pontónový most za 5 hodín. Za ký čas postaví ten istý most 54 vojakov? 

9) Zásoba materiálu pre 83 murárov firmy vystačí na 12 dní. Na koľko dní im vystačí táto zásoba, ak firma 

prijala ešte 6 murárov? 

10) 15 robotníkov natrie za 3 dni 180 metrov plota. Za koľko dní natrie 9 robotníkov 360 m plota? 

11) Tri rovnaké čerpadlá zaplnia nádrž 50 400 litrov nafty za 7 hodín. Koľko litrov nafty načerpajú za 4 hodiny, 

ak pridáme ešte 2 také isté čerpadlá. Načerpajú rovnako? 

12) Dĺžka cesty 300 km meria na mape 1,5 cm. Aká je mierka mapy? 

13) Ak za 100 eur zaplatíme 3125 korún, koľko eur zaplatíme za 100 korún? 

14) Maťo s Peťom natreli plot okolo celej záhrady za 9 dní. Keby im pomohol Vlado, koľko dní by im to 

trvalo? 

15) Na automape je vzdialenosť dvoch hlavných miest susedných štátov 256 mm. Vieme, že ich skutočná 

vzdialenosť je 192 km. V akej mierke je zhotovená automapa? 

16)  5 áut rozvezie 300 ton materiálu za 6 dní. Koľko ton materiálu rozvezie 10 áut za 9 dní? 

17) 2 rovnaké autá spotrebujú na prejdenie 150km 12 litrov benzínu. Koľko benzínu spotrebuje 25 rovnakých 

áut na 1800 km? 

18) Plynová bomba vydrží pri 2 hodinách denného varenia 30 víkendov. Koľko dní budeme môcť variť, keď 

denne varíme 3 hodiny? 

19) Útulok kupuje zásobu krmiva pre 12 psov na 1 týždeň. Koľko dní im táto zásoba vydrží, ak pribudnú do 

útulku ešte dvaja psi? 

20) Šesť robotníkov opracuje za 5 zmien 1020 súčiastok.Za aký čas opracuje 10 robotníkov 2000 súčiastok? 

21) Dva stroje vyrobia za 50 hodín 2 000 výrobkov. Koľko strojov potrebujeme prikúpiť, aby sme za 30 hodín 

vyrobili 15 000 výrobkov? 

22) 4 kravy zožerú za 5 dní 16 vriec sena. Koľko vriec zožerie 5 kráv za 7 dní? 
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Príprava na TESTOVANIE 9 – RYSOVANIE A UHLY 

 

1. Narysujte trojuholník ABC, ak je dané: |AB| = |BC| = 5 cm a uhol ABC = 120°. Odmerajte 

najdlhšiu stranu trojuholníka ABC v milimetroch. 

 

2. Narysujte trojuholník ABC, ak je dané: a = 6,5 cm, b = 50 mm, c = 0,72 dm. Odmerajte 

výšku na najkratšiu stranu trojuholníka ABC v milimetroch. 

 

3. Zostrojte rovnobežník ABCD. Dané sú rozmery |AB| = 5 cm, |BC| = 5,5 cm, uhol BAC má 

veľkosť 45°. Odmerajte dĺžku uhlopriečky BD v milimetroch. 

 

4. Peter našiel v zbierke úloh nasledujúci opis postupu konštrukcie trojuholníka KLM: 

1. KL; |KL| = 8cm 

2. S; S je stred KL 

3. m; 𝑚 ⊥ 𝐾𝐿 ,  𝑆 ∈ 𝑚 

4. k; k(K , 5 cm) 

5. M; 𝑀 ∈ 𝑚 ∩  𝑘 

6. ∆ 𝐾𝐿𝑀 

Rozhodol sa trojuholník narysovať. Urobte to aj vy a odmerajte výšku SM. 

 

5. Narysujte kosoštvorec, ktorý má dĺžku strany a = 5 cm a dĺžku kratšej uhlopriečky 0,6 dm. 

Odmerajte dĺžku dlhšej uhlopriečky tohto kosoštvorca v milimetroch.  

 

6. Narysujte štvoruholník KLMN, ktorého rozmery |KL| = 8 cm, vk = 6 cm , |MN| = 3,5 cm, 

uhol NKL má veľkosť 75°. O aký štvoruholník ide? Odmerajte dĺžku úsečky LM v 

milimetroch. 

 

7. Zostrojte rovnobežník ABCD ak je dané: a = 4,5 cm, va = 3 cm, uhol α = 60°. Odmerajte 

dĺžku strany b v milimetroch. 

 

8. Zostroj trojuholník EFG s pravým uhlom pri vrchole G, ak g = 10 cm; β = 63°. 

 

9. Narysuj kružnicu k(S; 2,7 cm) a bod P, ktorý je od stredu kružnice vzdialený 6 cm. Zostroj 

z bodu P dotyčnice ku kružnici. 

 

10.  Zostrojte opísanú a vpísanú kružnicu ľubovoľným dvom trojuholníkom ABC, EFG 

 

11.  Daná je k (S, 3cm) a bod N, ktorý leží vo vnútri k, pričom S ≠ N. Zostroj tetivu XY tak, 

aby N bol stred XY. 

 

12.  Zostrojte trojuholník PES, ak strana s má dĺžku 5,5 cm, výška na stranu s má dĺžku 5 cm 

a uhol PES má veľkosť 115°. Narysujte a odmerajte výšku na stranu e v mm. 

 

13.  Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 5 cm, va = 4 cm, β = 135°. Odmerajte dĺžku 

výšky na stranu b. 

 

14.  Narysujte lichobežník KLMN, ktorého rozmery |KL| = 9 cm, |LN| = 5 cm, |KN| = 6,5 cm, 

uhol KLM má veľkosť 90°. Odmerajte dĺžku úsečky MN v milimetroch. 
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15.  Na obrázku je štvorec ABCD a rovnostranný trojuholník ABE. Urči veľkosť uhla DEC. 

  
16.  Vypočítaj veľkosť uhla BAD, ak |𝐴𝐵| = |𝐴𝐶|  , |𝐴𝐷| = |𝐵𝐷|  ,   |∢𝐷𝐴𝐶| = 39° 

 
17.  V rovnoramennom trojuholníku ABC so základňou AB sa osi vnútorných uhlov pretínajú 

v bode S. Aká je veľkosť uhla ASB, ak uhol ACS meria 20°? 

 
18.  Určte veľkosti vyznačených uhlov: 
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15.  Na obrázku je štvorec ABCD a rovnostranný trojuholník ABE. Urči veľkosť uhla DEC. 
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Príprava na TESTOVANIE 9 – PYTAGOROVA VETA 

 

1. Akú veľkosť má polomer kružnice k, ak bod A má vzdialenosť od bodu C 12 cm  a bod B 

má od bodu C vzdialenosť 5 cm? AB je priemer kružnice k a bod C leží na kružnici k. 

 

2. Zistite, ktoré z nasledujúcich trojuholníkov určených tromi stranami sú pravouhlé. 

 

a)   17, 19, 31  b)   12, 13, 18  c)   10, 24, 26  d)   5, 6, 7 

 

e)   3, 4, 5   f)   14, 16, 20  g)   10, 6, 8   h)   1, 2, 3 

 

3. Turista nachádzajúci sa na kopci 5 km od priamej cesty je schopný vidieť idúce autá po tejto 

ceste do vzdialenosti 7 km od svojho pozorovacieho miesta. Akú dlhú časť cesty dokáže 

turista vidieť? 

 

4. Podľa nasledujúceho postupu je možné narysovať trojuholník KLM. Výpočtom zistite 

výšku na stranu k.  

1. KL; |KL| = 8cm 

2. S; S je stred KL 

3. m; 𝑚 ⊥ 𝐾𝐿 ,  𝑆 ∈ 𝑚 

4. k; k(K , 5 cm) 

5. M; 𝑀 ∈ 𝑚 ∩  𝑘 

6. ∆ 𝐾𝐿𝑀 

 

5. Kružnica má polomer 13 cm. AB je jej tetiva. Stred C tetivy AB je od najvzdialenejšieho 

bodu kružnice vzdialený 18 cm. Aká dlhá je tetiva AB? 

 

6. Počas výletu som išiel 8 km priamo na sever, potom 14 km priamo na západ a nakoniec som 

sa vrátil priamočiaro ku chate. Koľko kilometrov som prešiel? 

 

7. Vypočítajte na dve desatinné miesta obvod trojuholníka v štvorcovej sieti. Strana štvorčeka 

je 1 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Obsah pravouhlého trojuholníka ABC s pravým uhlom pri vrchole C je 864𝑐𝑚2, odvesna  

𝑏 = 48𝑐𝑚. Vypočítajte výšku  na stranu c. 

 

9. V trojuholníku ABC je uhol ACB pravý. Odvesny majú veľkosť 5 cm a 12 cm. Vypočítajte 

veľkosť výšky na stranu c. 

 

10.  Cez náš pozemok prechádza priamy chodník v dĺžke 52 m. Do akej vzdialenosti od 

chodníka musíme umiestniť otáčavý rozstrekovač vody, ktorý má dostrek 7 m, ak pokropí 

vodou 10 % chodníka? 
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11.  Vzdialenosť bodu M od stredu kružnice S je 16 cm. Aký polomer má táto kružnica, ak 

úsečka MT má veľkosť 10 cm, pričom priamka MT je dotyčnicou kružnice a bod T je jej 

dotykový bod.  

 

12.  V rovnoramennom lichobežníku ABCD so základňami 𝐴𝐵 > 𝐶𝐷 rozdelí výška z vrcholu 

D základňu AB na dve časti s dĺžkami 8 cm a 40 cm. Obvod lichobežníka je 100 cm. 

Vypočítajte obsah lichobežníka. 

 

13.  Dve autá vyšli súčasne z križovatky. Prvé auto smerovalo na východ rýchlosťou 65km/hod, 

druhé na sever rýchlosťou 80 km/hod. Koľko kilometrov budú autá od seba vzdialené o tri 

hodiny ? 

 

14.  Pravouhlý lichobežník má ramená dlhé 8 cm a 10 cm, obvod je 38 cm. Vypočítajte jeho 

obsah a dĺžky uhlopriečok. 

 

15.  Dĺžka podstavy kvádra a je 3 cm. Veľkosť telesovej uhlopriečky ut je 13 cm, veľkosť 

uhlopriečky u1 v  podstave kvádra je 5 cm. Aký je objem tohto kvádra? 

 

 
 

16.  Dvojitý rebrík má každé rameno dlhé 5m. Do akej výšky rebrík dosahuje, ak spodné konce 

rebríka sú od seba vzdialené 1m ? 

 

17.  Aký priemer musí mať  kmeň stromu, ak chceme z neho vyrezať obdĺžnikový trám 

s rozmermi 20cm x 30cm ? 

 

18.  Dĺžky strán dvoch trojuholníkov sme zoradili podľa veľkosti : 6cm, 8cm, 9cm, 11cm, 12cm 

a 15cm. Jeden z týchto dvoch trojuholníkov je pravouhlý. Vypočítaj obvod tohto 

pravouhlého trojuholníka. 

 

19.  Vypočítaj obvod a obsah kosoštvorca, ktorého uhlopriečky majú dĺžku 1,6dm a 3dm.  

 

20.  Aký dlhý je rebrík, ak má dosiahnuť na strechu 8 m vysokého domu. Je opretý o dom a jeho 

dolný koniec je od steny domu vzdialený 1,5 m. 
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Príprava na TESTOVANIE 9 - Obsahy a obvody rovinných útvarov 

 

1. Obvod rovnostranného trojuholníka je 45 dm. Vypočítajte obsah tohto trojuholníka, ak 

výška trojuholníka je 13 cm. 
 

2. Kvetinový záhon tvaru štvorca má na svojich troch stranách vysadený živý plot dĺžky 21 m. 

Vypočítajte obsah plochy kvetinového záhonu. 
 

3. Podlaha obývacej izby má rozmery 5,6 m a 4 ,2 m. Koľko štvorcových metrov podlahovej 

krytiny potrebuje rodina kúpiť, ak na každých 10 m2 musí kúpiť o 1 m2 krytiny naviac? 
 

4. Obvod dna kruhového kvetináča je 4 m. Vypočítaj jeho priemer a obsah dna. 
 

5. Rovnoramenný lichobežník 𝑂𝑃𝑅𝑆 má základne dĺžky 18 cm a 12 cm a ramenom dĺžky          

5 cm. Bod 𝐴 je stredom strany 𝑂𝑃. Vypočítajte obsah štvoruholníka 𝐴𝑃𝑅𝑆 v cm2. 
 

6. Na kruhový stôl s priemerom 75 cm treba ušiť obrus, ktorý má dookola presahovať stôl o 10 

cm. Na obrubu sa pridá 1,5 cm látky. Koľko m2 látky potrebujeme na tento obrus? 

 

7. Minútová ručička budíka má dĺžku 6 cm. Akú dráhu opíše hrot ručičky za 24 minút? 

 

8. Skladačka je zložená z papierových kosoštvorcov. Jeden kosoštvorec má stranu dlhú 3,4 cm 

a príslušnú výšku dlhú 2,5 cm. Koľko papiera v dm2 treba na 60 kosoštvorcov? 

 

9. Rovnoramenný trojuholník má obsah 60 cm2 a výška na základňu je 12 cm. Vypočítajte 

jeho obsah aj obvod. 

 

10.  Pozemok má tvar pravouhlého lichobežníka s rozmermi a = 240 m, c = 110 m, d = 160 m. 

(kolmé rameno). Vypočítajte jeho výmeru a obvod. 

 

11.  Koľko metrov prešlo koleso s priemerom 22 dm ak sa zastavilo po 30 otočeniach? 

 

12.  Akú plochu trávy môže postriekať postrekovač, ak je nastavený na postrek s uhlom 130° a 

voda dostriekne do vzdialenosti najviac 4 metre? 

 

13.  Kvôli výstavbe diaľnice bol vyrúbaný pás lesa dlhý 3,4 km a široký 25 m. koľko hektárov 

lesa by sa ušetrilo, keby diaľnica viedla mimo lesa? 

 

14.  Plot okolo záhrady tvoria latky tvaru kosodĺžnika so stranou dlhou 1,7 m a príslušnou 

výškou 0,4 m. Koľko m2 latiek treba na zhotovenie plota z 350 kusov latiek? 

 

15.  Vypočítajte obvod rovnoramenného lichobežníka, ak základne sú dlhé 2,2 dm a 120 mm 

a jeho obsah je 204 cm2. 

 

16.  Rovnobežník má jednu stranu dlhú 12 cm, čo je pätina jeho obvodu. Aký obsah má tento 

rovnobežník ak výška na druhú stranu má dĺžku 10 cm? 

 

17.  Pred domom je štvorcový pozemok s rozmerom 8 m, v ktorom je kruhový kvetinový záhon 

(je vpísaný štvorcu). Okolo kvetinového záhonu chceme položiť dlažbu. Koľko m2 dlažby 

treba na vydláždenie tejto časti pozemku? 
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Príprava na TESTOVANIE 9 - Objem a povrch telies 

 

1. Povrch kocky je 216 cm2. Aký je objem kocky? 

 

2. Drevená kocka má dĺžku uhlopriečky prednej steny 19,8 cm. Vypočítaj jej hmotnosť, ak      

1 dm3 dreva má hmotnosť 1,2 kg. 

 

3. Vzdialenosť stredu kocky od stredu jej steny je 2,5 dm. Aký je objem aj povrch tejto kocky? 

 

4. Koľko farby potrebujeme na natretie 15–tich nádrží tvaru kocky s hranou 1,8 m zhora 

otvorenej, ak 1 kg farby stačí na natretie 7 m2 ? 

 

5. Máme dve kocky. Obsah steny veľkej kocky je deväťkrát väčší ako obsah steny malej 

kocky. Koľkokrát je objem veľkej kocky väčší ako objem malej kocky? 

 

6. Na obrázku je stavba postavená z rovnakých kociek. Kocka má hranu dlhú 3 cm. 

Vypočítajte objem aj povrch tejto stavby.  
 

 

 

 

 

 

7. Do akej výšky siaha voda v bazéne tvaru kvádra s rozmermi dna 25 m a 10 m, ak je v ňom 

3 750 hl vody? 

 

8. V bazéne bolo napustených 28,5 m3 vody, pričom voda siahal do štvrtiny hĺbky bazéna. 

Koľko percent bazéna je treba dopustiť, aby bol bazén naplnený po okraj, ak rozmery dna 

sú 10 m a 5,7 m? 

 

9. Koľko € zaplatíme za vymaľovanie miestnosti tvaru kvádra s dĺžkou 4,5 m, šírkou 2,5 m a 

výškou 3 m, ak za 1 m2 maľovky zaplatíme 2,6 €? 

 

10.  Koľko hektolitrov vody je v bazéne, ktorého rozmery na pláne s mierkou 1 : 20 sú 25 cm 

a 40 cm, ak voda v ňom siaha do výšky 1,5 metra? 

 

11.  Nádrž tvaru kvádra s rozmermi podstavy 100 cm a 40 cm je naplnená vodou do jednej 

polovice svojho objemu. Po pridaní 30 l vody je naplnená do štyroch pätín. Aký je objem 

nádrže? Koľko litrov vody sa z nádrže odparí, ak hladina klesne o 2 cm? 

 

12.  Na obdĺžnikovú záhradu s rozmermi 40 m a 15 m napršalo 3 mm zrážok. Koľkými               

10-litrovými vedrami by sme záhradu museli poliať, aby pôda dostala rovnaké množstvo 

vody? 

 

13.  Nádoba má tvar kvádra so štvorcovou podstavou s výškou 8 dm. Objem nádoby je 200 dm3. 

Vypočítaj dĺžku hrany podstavy.  

 

14.  Rozmery chladničky sú 60 cm x 60 cm x 83 cm. Objem chladiaceho priestoru je 100 litrov. 

Vypočítaj, koľko % z celkového objemu chladničky nemožno využiť na chladenie potravín. 
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polovice svojho objemu. Po pridaní 30 l vody je naplnená do štyroch pätín. Aký je objem 

nádrže? Koľko litrov vody sa z nádrže odparí, ak hladina klesne o 2 cm? 

 

12.  Na obdĺžnikovú záhradu s rozmermi 40 m a 15 m napršalo 3 mm zrážok. Koľkými               

10-litrovými vedrami by sme záhradu museli poliať, aby pôda dostala rovnaké množstvo 

vody? 

 

13.  Nádoba má tvar kvádra so štvorcovou podstavou s výškou 8 dm. Objem nádoby je 200 dm3. 

Vypočítaj dĺžku hrany podstavy.  

 

14.  Rozmery chladničky sú 60 cm x 60 cm x 83 cm. Objem chladiaceho priestoru je 100 litrov. 

Vypočítaj, koľko % z celkového objemu chladničky nemožno využiť na chladenie potravín. 



Príprava na TESTOVANIE 9 - Obsahy a obvody rovinných útvarov 

 

1. Obvod rovnostranného trojuholníka je 45 dm. Vypočítajte obsah tohto trojuholníka, ak 

výška trojuholníka je 13 cm. 
 

2. Kvetinový záhon tvaru štvorca má na svojich troch stranách vysadený živý plot dĺžky 21 m. 

Vypočítajte obsah plochy kvetinového záhonu. 
 

3. Podlaha obývacej izby má rozmery 5,6 m a 4 ,2 m. Koľko štvorcových metrov podlahovej 

krytiny potrebuje rodina kúpiť, ak na každých 10 m2 musí kúpiť o 1 m2 krytiny naviac? 
 

4. Obvod dna kruhového kvetináča je 4 m. Vypočítaj jeho priemer a obsah dna. 
 

5. Rovnoramenný lichobežník 𝑂𝑃𝑅𝑆 má základne dĺžky 18 cm a 12 cm a ramenom dĺžky          

5 cm. Bod 𝐴 je stredom strany 𝑂𝑃. Vypočítajte obsah štvoruholníka 𝐴𝑃𝑅𝑆 v cm2. 
 

6. Na kruhový stôl s priemerom 75 cm treba ušiť obrus, ktorý má dookola presahovať stôl o 10 

cm. Na obrubu sa pridá 1,5 cm látky. Koľko m2 látky potrebujeme na tento obrus? 

 

7. Minútová ručička budíka má dĺžku 6 cm. Akú dráhu opíše hrot ručičky za 24 minút? 

 

8. Skladačka je zložená z papierových kosoštvorcov. Jeden kosoštvorec má stranu dlhú 3,4 cm 

a príslušnú výšku dlhú 2,5 cm. Koľko papiera v dm2 treba na 60 kosoštvorcov? 

 

9. Rovnoramenný trojuholník má obsah 60 cm2 a výška na základňu je 12 cm. Vypočítajte 

jeho obsah aj obvod. 

 

10.  Pozemok má tvar pravouhlého lichobežníka s rozmermi a = 240 m, c = 110 m, d = 160 m. 

(kolmé rameno). Vypočítajte jeho výmeru a obvod. 

 

11.  Koľko metrov prešlo koleso s priemerom 22 dm ak sa zastavilo po 30 otočeniach? 

 

12.  Akú plochu trávy môže postriekať postrekovač, ak je nastavený na postrek s uhlom 130° a 

voda dostriekne do vzdialenosti najviac 4 metre? 

 

13.  Kvôli výstavbe diaľnice bol vyrúbaný pás lesa dlhý 3,4 km a široký 25 m. koľko hektárov 

lesa by sa ušetrilo, keby diaľnica viedla mimo lesa? 

 

14.  Plot okolo záhrady tvoria latky tvaru kosodĺžnika so stranou dlhou 1,7 m a príslušnou 

výškou 0,4 m. Koľko m2 latiek treba na zhotovenie plota z 350 kusov latiek? 

 

15.  Vypočítajte obvod rovnoramenného lichobežníka, ak základne sú dlhé 2,2 dm a 120 mm 

a jeho obsah je 204 cm2. 

 

16.  Rovnobežník má jednu stranu dlhú 12 cm, čo je pätina jeho obvodu. Aký obsah má tento 

rovnobežník ak výška na druhú stranu má dĺžku 10 cm? 

 

17.  Pred domom je štvorcový pozemok s rozmerom 8 m, v ktorom je kruhový kvetinový záhon 

(je vpísaný štvorcu). Okolo kvetinového záhonu chceme položiť dlažbu. Koľko m2 dlažby 

treba na vydláždenie tejto časti pozemku? 
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Príprava na TESTOVANIE 9 - Objem a povrch telies 

 

1. Povrch kocky je 216 cm2. Aký je objem kocky? 

 

2. Drevená kocka má dĺžku uhlopriečky prednej steny 19,8 cm. Vypočítaj jej hmotnosť, ak      

1 dm3 dreva má hmotnosť 1,2 kg. 

 

3. Vzdialenosť stredu kocky od stredu jej steny je 2,5 dm. Aký je objem aj povrch tejto kocky? 

 

4. Koľko farby potrebujeme na natretie 15–tich nádrží tvaru kocky s hranou 1,8 m zhora 

otvorenej, ak 1 kg farby stačí na natretie 7 m2 ? 

 

5. Máme dve kocky. Obsah steny veľkej kocky je deväťkrát väčší ako obsah steny malej 

kocky. Koľkokrát je objem veľkej kocky väčší ako objem malej kocky? 

 

6. Na obrázku je stavba postavená z rovnakých kociek. Kocka má hranu dlhú 3 cm. 

Vypočítajte objem aj povrch tejto stavby.  
 

 

 

 

 

 

7. Do akej výšky siaha voda v bazéne tvaru kvádra s rozmermi dna 25 m a 10 m, ak je v ňom 

3 750 hl vody? 

 

8. V bazéne bolo napustených 28,5 m3 vody, pričom voda siahal do štvrtiny hĺbky bazéna. 

Koľko percent bazéna je treba dopustiť, aby bol bazén naplnený po okraj, ak rozmery dna 

sú 10 m a 5,7 m? 

 

9. Koľko € zaplatíme za vymaľovanie miestnosti tvaru kvádra s dĺžkou 4,5 m, šírkou 2,5 m a 

výškou 3 m, ak za 1 m2 maľovky zaplatíme 2,6 €? 

 

10.  Koľko hektolitrov vody je v bazéne, ktorého rozmery na pláne s mierkou 1 : 20 sú 25 cm 

a 40 cm, ak voda v ňom siaha do výšky 1,5 metra? 

 

11.  Nádrž tvaru kvádra s rozmermi podstavy 100 cm a 40 cm je naplnená vodou do jednej 

polovice svojho objemu. Po pridaní 30 l vody je naplnená do štyroch pätín. Aký je objem 

nádrže? Koľko litrov vody sa z nádrže odparí, ak hladina klesne o 2 cm? 

 

12.  Na obdĺžnikovú záhradu s rozmermi 40 m a 15 m napršalo 3 mm zrážok. Koľkými               

10-litrovými vedrami by sme záhradu museli poliať, aby pôda dostala rovnaké množstvo 

vody? 

 

13.  Nádoba má tvar kvádra so štvorcovou podstavou s výškou 8 dm. Objem nádoby je 200 dm3. 

Vypočítaj dĺžku hrany podstavy.  

 

14.  Rozmery chladničky sú 60 cm x 60 cm x 83 cm. Objem chladiaceho priestoru je 100 litrov. 

Vypočítaj, koľko % z celkového objemu chladničky nemožno využiť na chladenie potravín. 
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Príprava na TESTOVANIE 9 – Kombinatorika a pravdepodobnosť 

                                                                                          
1. Dané sú úsečky dĺžky 4cm, 5cm, 7cm, 11cm, 12cm.Vypočítajte pravdepodobnosť udalosti, že z náhodne 

vybraných troch úsečiek sa dá zostrojiť trojuholník. 

 

2. V žrebovacom zariadení sú štartovné čísla od 1 do 20. Aká je pravdepodobnosť, že si prvý žrebujúci pretekár 

v zjazdovom lyžovaní vyžrebuje štartovné číslo menšie ako 6? 

 

3. Koľko dvojciferných čísel väčších ako 30 môžete utvoriť z číslic 0, 1, 2, 3, 4,5? Číslice v dvojcifernom čísle 

sa nemôžu opakovať. 

 

4. Koľkokrát zvierajú ručičky hodín pravý uhol medzi 15:10 hod. a 18:25 hod.? Svoju odpoveď odôvodni. 

 

5. V tabuľke vidíme, ako v 4.C dopadla písomná práca z matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne 

vybraný chlapec zo 4.C nemá z tejto písomnej práce horšiu známku ako 2? 

 

        Známka       Počet dievčat     Počet chlapcov 

            1                                                              6                 7 

            2                2                 3 

            3                4                 2 

            4                1                 2 

 

6. V záhrade chceme do radu vysadiť 5 ovocných stromov, z ktorých sú tri jablone a dve hrušky. Koľkými 

rôznymi spôsobmi ich môžeme usporiadať?  

 

7. Nájdi všetky trojciferné čísla deliteľné 5 bezo zvyšku, ktoré možno utvoriť z číslic 0, 2 a 5. Číslice sa môžu 

opakovať. Vypíš všetky možnosti! 

 

8. Hľadané šesťciferné číslo sa začína jednotkou. Ak presunieme túto jednotku na koniec čísla, zväčší sa číslo 

trojnásobne. Zisti hľadané číslo. 

 

9. Tomáš má štyri futbalové dresy: červený, modrý, biely a zelený. Koľkými spôsobmi ich môže Tomáš 

poukladať na policu vedľa seba tak, aby červený a modrý dres boli susedné? 

                                                                                                        

10. V škatuli je 5 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, aby 

pravdepodobnosť vytiahnutia čiernej figúrky bola 1 : 4? 

 

11. Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 5 mužov a 7 žien ako prvý odišiel muž? 

 

12. Koľko rôznych dvojciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 1, 3, 5, 7, ak sa číslice môžu aj opakovať? 

 

13. V nepriehľadnom vrecúšku sú žetóny s celými číslami od -9 po 4 vrátane. Aká je pravdepodobnosť, že 

vytiahneme žetón s prirodzeným číslom? 

 

14. Eva si vždy oblieka blúzku so sukňou alebo pulóver s nohavicami. Má štyri blúzky a sedem sukní, pričom 

každá sukňa sa hodí ku všetkým blúzkam. Má tri pulóvre a dvoje nohavíc, pričom každé nohavice sa hodia ku 

všetkým pulóvrom. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže Eva obliecť? 

 

15. Koľkými spôsobmi môžeš usporiadať do štvorice čísla 1, 2, 3, 4 tak, aby číslo 3 bolo vždy na treťom 

mieste? 

 

16. V zásielke obsahujúcej 135 súčiastok je 5 pokazených. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná 

žiarovka je pokazená? 

 

17. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode dvoma hracími kockami bude súčet bodiek 6? 
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18. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode jednou hracou kockou  

a/ padne párne číslo menšie alebo rovné 4  

b/ padne číslo väčšie ako 2 

c/ padne číslo väčšie ako 6 

d/ padne dvojciferné číslo 

e/ padne nepárne prvočíslo 

f/ padne číslo menšie ako 10 

 

19. Pastier hnal na pašu 70 kusov dobytka. Ktosi sa ho spýtal, akú časť stáda ženie na pašu. Pastier odpovedal, 

že sú to dve tretiny z tretiny stáda. Koľko kusov dobytka má stádo? 

 

20. Vo vrecúšku máme 25 guličiek, ktoré sú očíslované od 1 – 25. Urč, aká je pravdepodobnosť toho, že 

z vrecúška vytiahnem guličku s číslom väčším ako 16. 

 

21. Dnes nemá domácu úlohu šestina z 24 žiakov. Aká je pravdepodobnosť, že učiteľ pri kontrole náhodne  

vyberie žiaka s domácou úlohou? 

 

22. Pravdepodobnosť výhry pripadajúcej na 140 lósov je 
5

1
. Koľko lósov zo 140 nevyhráva? 

 

23. Ak je pravdepodobnosť náhodného javu p = 
56

125
, koľko je to percent? 

 

24. V zábavnej lotérii losujú jedno číslo z čísel 1 až 35. Aká je pravdepodobnosť, že vylosujú nepárne zložené 

číslo? 

 

25. Na súťaži v pexese sa zúčastnilo šesť dievčat a päť chlapcov. Najprv zohrali dievčatá každá s každou po 

jednej partii a chlapci každý s každým po jednej partii. Tým sa určil víťaz v každej skupine. Víťazi hrali 

finálovú partiu. Koľko partií sa odohralo na súťaži? 

 

26. V školskej družine sa hralo 7 chlapcov a 10 dievčat. Aká je pravdepodobnosť, že pri vyčítanke ukážu na 

chlapca? 

 

27. Pravdepodobnosť výhry pripadajúcej na 100 lósov je 
5

1
. Koľko lósov zo 100 nevyhráva? 

 

28. V cukrárni majú 4 druhy koláčov. Anička si vždy kupuje naraz 2. Aká je pravdepodobnosť, že si dnes dá 

2 špice? 

 

29. Poverčivosť môjho brata je veľká , že ani v kine nemôže sedieť na sedadle, kde by sa vyskytlo číslo 13. 

Aká je pravdepodobnosť, že nedostane taký lístok v sále s 200 sedadlami? 

 

30. Pri ceste dochádzajúcich žiakov našej školy autobus dvakrát za týždeň mešká. Dnes je pondelok a išiel 

načas. Aká je pravdepodobnosť, že ani zajtra nebude meškať? 

 

31. Z mesta A do mesta B vedú štyri cesty, z mesta B do mesta C dve cesty. Koľkými rôznymi cestami je 

možné dostať sa z mesta A do mesta C? 

 

32. Z mesta K do mesta M cez mesto L je možné sa dostať 15 rôznymi cestami. Koľkými rôznymi cestami je 

možné dostať sa z mesta L do mesta M, ak z mesta K do mesta M je možné dostať sa 3 rôznymi cestami? 



18. Aká je pravdepodobnosť, že pri hode jednou hracou kockou  

a/ padne párne číslo menšie alebo rovné 4  

b/ padne číslo väčšie ako 2 

c/ padne číslo väčšie ako 6 

d/ padne dvojciferné číslo 

e/ padne nepárne prvočíslo 

f/ padne číslo menšie ako 10 

 

19. Pastier hnal na pašu 70 kusov dobytka. Ktosi sa ho spýtal, akú časť stáda ženie na pašu. Pastier odpovedal, 

že sú to dve tretiny z tretiny stáda. Koľko kusov dobytka má stádo? 

 

20. Vo vrecúšku máme 25 guličiek, ktoré sú očíslované od 1 – 25. Urč, aká je pravdepodobnosť toho, že 

z vrecúška vytiahnem guličku s číslom väčším ako 16. 

 

21. Dnes nemá domácu úlohu šestina z 24 žiakov. Aká je pravdepodobnosť, že učiteľ pri kontrole náhodne  

vyberie žiaka s domácou úlohou? 

 

22. Pravdepodobnosť výhry pripadajúcej na 140 lósov je 
5

1
. Koľko lósov zo 140 nevyhráva? 

 

23. Ak je pravdepodobnosť náhodného javu p = 
56

125
, koľko je to percent? 

 

24. V zábavnej lotérii losujú jedno číslo z čísel 1 až 35. Aká je pravdepodobnosť, že vylosujú nepárne zložené 

číslo? 

 

25. Na súťaži v pexese sa zúčastnilo šesť dievčat a päť chlapcov. Najprv zohrali dievčatá každá s každou po 

jednej partii a chlapci každý s každým po jednej partii. Tým sa určil víťaz v každej skupine. Víťazi hrali 

finálovú partiu. Koľko partií sa odohralo na súťaži? 

 

26. V školskej družine sa hralo 7 chlapcov a 10 dievčat. Aká je pravdepodobnosť, že pri vyčítanke ukážu na 

chlapca? 

 

27. Pravdepodobnosť výhry pripadajúcej na 100 lósov je 
5

1
. Koľko lósov zo 100 nevyhráva? 

 

28. V cukrárni majú 4 druhy koláčov. Anička si vždy kupuje naraz 2. Aká je pravdepodobnosť, že si dnes dá 

2 špice? 

 

29. Poverčivosť môjho brata je veľká , že ani v kine nemôže sedieť na sedadle, kde by sa vyskytlo číslo 13. 

Aká je pravdepodobnosť, že nedostane taký lístok v sále s 200 sedadlami? 

 

30. Pri ceste dochádzajúcich žiakov našej školy autobus dvakrát za týždeň mešká. Dnes je pondelok a išiel 

načas. Aká je pravdepodobnosť, že ani zajtra nebude meškať? 

 

31. Z mesta A do mesta B vedú štyri cesty, z mesta B do mesta C dve cesty. Koľkými rôznymi cestami je 

možné dostať sa z mesta A do mesta C? 

 

32. Z mesta K do mesta M cez mesto L je možné sa dostať 15 rôznymi cestami. Koľkými rôznymi cestami je 

možné dostať sa z mesta L do mesta M, ak z mesta K do mesta M je možné dostať sa 3 rôznymi cestami? 



Príprava na TESTOVANIE 9 – PRIEMER, DELITELE A NASOBKY 

 
1. Pri zdravotnej prehliadke žiakov bola zisťovaná telesná hmotnosť športujúcich žiakov, ktorá je uvedená 

v tabuľke. Vypočítajte aritmetický priemer telesnej hmotnosti športujúcich žiakov a výsledok 

zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. 

 
Meno Anna Braňo Júlia Emil Mária Gizela Adam Karol 

Hmotnosť 

(kg) 
42 37 34 47 39 35 49 51 

 
2. Graf znázorňuje návštevnosť kina úsmev vo vybraných dňoch.  

A) Určte rozdiel v počte návštevníkov medzi dňom s najväčšou a dňom s najmenšou návštevnosťou. 

B) Zistite rozdiel medzi najvyššou a najnižšou priemernou dennou návštevou kina (zaokrúhlite na jedno 

desatinné miesto 

 
3. Priemerná produkcia komunálneho odpadu v roku 2011 bola 307,66 kg na obyvateľa. Najvyššiu 

produkciu zaznamenal región ZÁPAD (319,40 kg/obyvateľ/rok), naopak najnižšia produkcia bola 

v regióne SEVER (286,11 kg/obyvateľ/rok). Priemerná produkcia komunálneho odpadu v rámci EÚ je 

515 kg/obyvateľ/rok. Je veľmi pravdepodobné, že so stúpajúcou životnou úrovňou bude stúpať aj naša 

produkcia komunálnych odpadov a bude sa približovať k priemeru EÚ. 

 
Vyber z dostupných údajov nesprávne tvrdenie: 

 

a) V troch regiónoch Slovenska sa vyprodukovalo v roku 2011 priemerne menej komunálneho 

odpadu na jedného obyvateľa v porovnaní s priemernou produkciou odpadu na Slovensku na 

jedného obyvateľa . 

b) Priemerná produkcia odpadu na jedného obyvateľa bola v roku 2011 približne o 207kg nižšia 

v porovnaní s Európskou úniou.  

c) Obyvatelia regiónu Sever vyprodukovali v roku 2011 priemerne o 34,29kg odpadu menej na 

jedného obyvateľa v porovnaní s obyvateľmi regiónu Západ. 

d)  Obyvatelia regiónu Stred vyprodukovali priemerne o 3,65kg odpadu menej v porovnaní 

s celoslovenským priemerom. 

 
4. Spoločnosť piatich ľudí má priemerný vek 46 rokov. Priemerný vek prvých štyroch je 45 rokov. Koľko 

rokov má piaty člen spoločnosti? 
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rokov má piaty člen spoločnosti? 

 

 



5. V tabuľke vidíte ako nakupovali zákazníci v nákupnom dome v januári. Aká bola priemerná týždenná 

tržba v euro? 

Týždne tovar za euro (v tis.) potraviny za euro (v tis.) 

1. týždeň 8 000 10 000 

2. týždeň 11 000 9 000 

3. týždeň 9 000 6 000 

4. týždeň 9 000 6 000 

 

6. V triede je dvadsaťštyri žiakov. V piatok sa na hodine 

matematiky delia na dve skupiny po dvanásť žiakov. 

V tabuľke sú výsledky hodnotenia žiakov v druhej 

skupine. 

 

Traja žiaci v prvej skupine majú o stupeň horšiu známku 

ako žiaci v druhej skupine, ostatní žiaci mali rovnaké 

hodnotenie. Aký je aritmetický priemer známok všetkých 

žiakov prvej skupiny? 

 

7. Vypočítajte denný priemer: 

A – teplôt    B – meškania vlaku  C – návštevnosti kina  D – tržieb v obchode 

 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

A -6°C -2°C 5°C 0°C -3°C 0°C 1°C 

B nemeškal 3 min 5 min nemeškal 1 min 7 min nemeškal 

C nepremietali 1 385 2 458 903 4 234 6 015 4 102 

D 825 € zatvorené 1 684 € 0 € 2 574 € 1 560 € zatvorené 

 

8. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 23 dáva podiel 187 a zvyšok 17. 

 

9. Ktorou číslicou treba nahradiť  * v čísle 58 6*4, aby vzniklo päťciferné číslo deliteľné súčasne tromi 

a štyrmi? 

 

10. Myslím si dve päťciferné čísla. Obe sú násobky čísla 25, obe sú nepárne a jedna cifra sa v každom 

opakuje dvakrát. Jedno je najväčšie a druhé najmenšie zo všetkých čísel s týmito vlastnosťami. Zisti ich 

rozdiel.  

 

11. V telocvični bolo viac ako 20 a menej ako 40 žiakov. Všetci nastúpili najprv do dvojstupu, potom  do 

trojstupu,  štvorstupu, šesťstupu a nakoniec do osemstupu. Nikdy ani jeden žiak nevystával. Koľko 

žiakov bolo v telocvični? 

 

12. Koľkokrát je najmenší spoločný násobok čísel 84 a 126 väčší ako ich najväčší spoločný deliteľ? 

 

13. Juraj a Peter spustili stopky a niekedy v priebehu prvých 15 sekúnd od spustenia každý z nich začal 

tlieskať. Juraj po svojom prvom tlesknutí tlieskal pravidelne každých 7 sekúnd, Peter po svojom prvom 

tlesknutí tlieskal pravidelne každých 13 sekúnd. V 90. sekunde tleskli obaja naraz. Urči všetky možnosti, 

kedy mohol začať tlieskať Juraj a kedy Peter. 

 

14. Tri linky autobusov majú trasy v rôznych časových intervaloch. Prvá 40 minút. Druhá 2 hodiny. Tretia 

1 hodinu a 20 minút. Ak vyšli naraz, po akom čase sa zas stretnú na rovnakom mieste? 

 

15. V kvetinárstve mali viac ako 150 a menej ako 200 červených karafiátov. Zistili, že keď budú viazať 

kytice po troch, štyroch, piatich či šiestich, vždy jeden karafiát zostane. Koľko karafiátov mali 

v kvetinárstve? 

 

16. Žiačka Marta si vypočítala, že ak prečíta denne 14 strán, tak celú knihu prečíta za určitý  počet dní, ak 

prečíta za deň 16 strán, tak o deň skôr. Koľko strán má kniha? 

 

Hodnotenie (známka) Počet žiakov 

Výborný (1) 2 

Chválitebný (2) 3 

Dobrý (3) 6 

Dostatočný (4) 1 

Nedostatočný (5) 0 



5. V tabuľke vidíte ako nakupovali zákazníci v nákupnom dome v januári. Aká bola priemerná týždenná 

tržba v euro? 

Týždne tovar za euro (v tis.) potraviny za euro (v tis.) 

1. týždeň 8 000 10 000 

2. týždeň 11 000 9 000 

3. týždeň 9 000 6 000 

4. týždeň 9 000 6 000 

 

6. V triede je dvadsaťštyri žiakov. V piatok sa na hodine 

matematiky delia na dve skupiny po dvanásť žiakov. 

V tabuľke sú výsledky hodnotenia žiakov v druhej 

skupine. 
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hodnotenie. Aký je aritmetický priemer známok všetkých 

žiakov prvej skupiny? 

 

7. Vypočítajte denný priemer: 

A – teplôt    B – meškania vlaku  C – návštevnosti kina  D – tržieb v obchode 

 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

A -6°C -2°C 5°C 0°C -3°C 0°C 1°C 

B nemeškal 3 min 5 min nemeškal 1 min 7 min nemeškal 

C nepremietali 1 385 2 458 903 4 234 6 015 4 102 

D 825 € zatvorené 1 684 € 0 € 2 574 € 1 560 € zatvorené 

 

8. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 23 dáva podiel 187 a zvyšok 17. 

 

9. Ktorou číslicou treba nahradiť  * v čísle 58 6*4, aby vzniklo päťciferné číslo deliteľné súčasne tromi 

a štyrmi? 

 

10. Myslím si dve päťciferné čísla. Obe sú násobky čísla 25, obe sú nepárne a jedna cifra sa v každom 

opakuje dvakrát. Jedno je najväčšie a druhé najmenšie zo všetkých čísel s týmito vlastnosťami. Zisti ich 

rozdiel.  

 

11. V telocvični bolo viac ako 20 a menej ako 40 žiakov. Všetci nastúpili najprv do dvojstupu, potom  do 

trojstupu,  štvorstupu, šesťstupu a nakoniec do osemstupu. Nikdy ani jeden žiak nevystával. Koľko 

žiakov bolo v telocvični? 

 

12. Koľkokrát je najmenší spoločný násobok čísel 84 a 126 väčší ako ich najväčší spoločný deliteľ? 

 

13. Juraj a Peter spustili stopky a niekedy v priebehu prvých 15 sekúnd od spustenia každý z nich začal 

tlieskať. Juraj po svojom prvom tlesknutí tlieskal pravidelne každých 7 sekúnd, Peter po svojom prvom 

tlesknutí tlieskal pravidelne každých 13 sekúnd. V 90. sekunde tleskli obaja naraz. Urči všetky možnosti, 

kedy mohol začať tlieskať Juraj a kedy Peter. 

 

14. Tri linky autobusov majú trasy v rôznych časových intervaloch. Prvá 40 minút. Druhá 2 hodiny. Tretia 

1 hodinu a 20 minút. Ak vyšli naraz, po akom čase sa zas stretnú na rovnakom mieste? 

 

15. V kvetinárstve mali viac ako 150 a menej ako 200 červených karafiátov. Zistili, že keď budú viazať 

kytice po troch, štyroch, piatich či šiestich, vždy jeden karafiát zostane. Koľko karafiátov mali 

v kvetinárstve? 

 

16. Žiačka Marta si vypočítala, že ak prečíta denne 14 strán, tak celú knihu prečíta za určitý  počet dní, ak 

prečíta za deň 16 strán, tak o deň skôr. Koľko strán má kniha? 

 

Hodnotenie (známka) Počet žiakov 

Výborný (1) 2 

Chválitebný (2) 3 

Dobrý (3) 6 

Dostatočný (4) 1 

Nedostatočný (5) 0 



Príprava na TESTOVANIE 9 – Test 29 

 

1. Z najmenej koľkých číslic sa dá vytvoriť 12 rôznych dvojciferných čísel, ak sa 

číslice neopakujú?   

 

a)   3   b)   4   c)   5   d)   nie je to možné 

 

 

2. Na základe zapísaného vzťahu zistite, koľkokrát je n vo výraze  𝑚 =
𝑛

3,6
  väčšie 

ako m. 

 

 

3. Kníhkupectvo dostalo na istú publikáciu od vydavateľstva 15 % zľavu. Preto 

vydavateľstvo účtovalo cenu jednej publikácie o 90 centov nižšiu. Aká bola 

pôvodná cena publikácie v eurách? 

 

 

Zadanie: VÝPOČET ÚDAJOV V LICHOBEŽNÍKU 

Na obrázku je znázornený pravouhlý lichobežník ABCD, v ktorom dĺžka základne 

AB a ramena AD je rovnaká, rovná sa 8 cm. Uhlopriečka BD zviera s ramenom AD 

uhol 50°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K zadaniu VÝPOČET ÚDAJOV V LICHOBEŽNÍKU sa vzťahujú úlohy č. 4. a 5. 

 

 

4. Vypočítajte veľkosť uhla α v lichobežníku ABCD. 

 

a)   60°  b)   80°  c)   45°  d)   65° 

 

 

5. Vypočítajte veľkosť uhla δ (uhol pri vrchole D) v lichobežníku ABCD.           

 

 

Zadanie: SADENIE OVOCNÝCH STROMOV 

V záhrade sú do jedného radu vysadené 4 ovocné stromy: slivka, hruška, višňa 

a marhuľa. Vzdialenosť medzi jednotlivými ovocnými stromami je 5 metrov. 

 

K zadaniu SADENIE OVOCNÝCH STROMOV sa vzťahujú úlohy č. 6. a 7. 

 

A 

D C 

B 

δ´ 

8 cm 

8 cm 

50° 

α β´ 

ε´ 

90° 



6. V koľkých možných poradiach mohol záhradkár vysadiť tieto ovocné stromy? 

 

 

7. V koľkých možných poradiach mohol sused vysadiť tie isté druhy ovocných 

stromov, keď sa rozhodol, že višňa a marhuľa má byť zasadená na opačných 

koncoch radu? 

 

a)   6   b)   12  c)   4   d)   5 

 

 

8. Minimálne koľko štvorčekov treba dokresliť do útvaru na obrázku, aby z nich 

vznikol štvorec?  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   2   b)   6   c)   16  d)   11 

 

 

9. Rozmery už vykopanej jamy tvaru kvádra sú 5 m, 10 m, 3 m. Staviteľ sa rozhodol 

túto jamu zväčšiť – šírku a dĺžku pôvodnej jamy zväčšil o 20 %. O koľko percent 

sa zväčšil objem jamy? 

 

a)   40  b)   20  c)   44  d)   60 

 

 

Zadanie: V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

V školskej jedálni si žiaci môžu vybrať obed z jedálneho lístka pozostávajúceho 

z polievky, hlavného jedla a z ovocia. 

  Polievky hovädzia 

    zemiaková 

   

  Hlavné grilované kura 

  jedlá  ryžový nákyp 

 

  Ovocie pomaranč 

    jablko 

 

K zadaniu V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI sa vzťahujú úlohy č. 10. a 11. 

 

 

10. Koľko rôznych kompletných obedov si mohla Marienka vybrať?  

 

a)   3   b)   6   c)   8   d)   4 



11. Milan nemá rád zemiakovú polievku, preto o jej výbere ani neuvažuje. Koľko 

možností výberu kompletných obedov má Milan? 

 

 

12. Na mape Žitného ostrova s mierkou 1 : 200 000 je vzdušná vzdialenosť medzi 

dvomi kostolmi 25 mm. Aká je skutočná vzdušná vzdialenosť medzi týmito 

kostolmi v kilometroch? 

 

a)   2,5  b)   5   c)   3   d)   7 

 

 

Zadanie: NÁVŠTEVA LETNÉHO KINA 

Počet návštevníkov letného kina počas jedného prázdninového týždňa znázorňuje 

stĺpcový diagram. Jednotné vstupné na filmovú projekciu je 3 €. Každý pondelok 

je letné kino mimo prevádzky. 

   

 
 

K zadaniu NÁVŠTEVA LETNÉHO KINA sa vzťahujú úlohy č. 13., 14. a 15. 

 

 

13. Koľko návštevníkov navštívilo spolu letné kino v sledovanom týždni v piatok, 

sobotu a nedeľu? 

 

a)   1 060  b)   1 550  c)   1 610  d)   2 790 

 

 

14. Aká bola priemerná denná návšteva letného kina počas sledovaných dní tohto 

prázdninového týždňa? 

 

 

15. Koľko eur zaplatili spolu za vstupné návštevníci letného kina počas tohto 

prázdninového týždňa? 

 

a)   8 370 €  b)   8 500 €  c)   7 965 €  d)   10 070 € 
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16. Vypočítajte neznáme číslo, ktoré je rovné podielu tretej mocniny čísla 4 zmenšenej 

o jednu a druhej mocniny čísla 3. 

 

a)   12  b)   8   c)   7   d)   5 

 

 

17. Napíšte zlomok s menovateľom 56, ktorého obraz leží na číselnej osi v bode 
3

4
. 

 

 

18. Vypočítajte: 
[1 − (2,1 ∶ 0,75 ∙ 0,36) ] + 3 

 

 

19. Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na 

desatiny. 

 

3(𝑥 − 7) + 4𝑥 − 12 = 9(8 − 2𝑥) 

 

 

20. Hodnota výrazu  60x + y   je 242. Za x dosaďte také prirodzené číslo, aby druhá 

premenná y v zápise výrazu bola čo možno najmenšia (ale tiež prirodzené číslo). 

Určte y tak, aby spĺňalo túto podmienku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava na TESTOVANIE 9 – Test 30 

 

1. V kvetinovom záhone s rozlohou 9,4 m2 sú zasadené dva druhy kvetov. Petúnie 

zaberajú 434 dm2. Vo zvyšnej časti záhonu sú zasadené ľalie. Na koľkých m2 sú 

zasadené ľalie?   

 

 

2. Pri zbere jabĺk pomáhali traja brigádnici. Prvý pracoval 5 dní, druhý 7 dní a tretí 8 

dní. Ich denné výkony boli hodnotené rovnako a bola im vyplatená spoločná 

odmena 640 eur. Koľko eur dostal brigádnik, ktorý pracoval 8 dní? 

 

 

3. Ema sa chystá na rekreačný pobyt do Nízkych Tatier. Rodičia jej na jeho kúpu 

prispeli sumou 60 eur. Táto čiastka predstavovala 40 % z ceny rekreačného pobytu. 

Koľko stál tento rekreačný pobyt? 

 

a)   240 €  b)   122 €  c)   150 €  d)   180 €  

 

 

4. Trojuholník ABC na obrázku je rovnoramenný, s dĺžkou ramien 8 cm. Výška 

z bodu B na rameno AC, zviera so základňou uhol 15°. Vypočítajte veľkosť uhla γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vypočítajte: 
(8,5 − 3,7) + (5 + 25,5) ∶ 10 

 

 

6. Vo veľkej škatuli bolo spolu 64 bielych a zelených kociek. Ak pätinu bielych 

kociek z veľkej škatule vymeníme za zelené, potom polovica všetkých kociek bude 

zelených. Koľko bielych a koľko zelených kociek bolo pôvodne v škatuli? 

 

a)   bielych 32, zelených 32  b)   bielych 48, zelených 16 

 

c)   bielych 40, zelených 24  d)   bielych 64, zelených 0 

 

 

 

A B 

C 

8 cm 8 cm 

γ 

α 15° 

D 



Zadanie: SORTIMENT VÝROBKOV 

V automobilke vyrábajú široký sortiment áut. Výber je podľa farby, kubatúry 

motoru a podľa druhu pohonnej hmoty. Presnejšie údaje o tohtoročnej marcovej 

produkcii automobilky udáva tabuľka: 

 

 1 400 cm3 

benzín 

1 600 cm3 

benzín 

2 000 cm3 

nafta 

2 200 cm3 

nafta 

Modré 12 24 13 15 

Čierne 24 32 18 18 

Červené 32 27 21 20 

Biele 13 24 38 26 

 

K zadaniu SORTIMENT VÝROBKOV sa vzťahujú úlohy č. 7. a 8. 

 

 

7. Zistite, o koľko viac bolo vyrobených v tomto roku v marci bielych ako modrých 

áut na naftový pohon. 

 

a)   36  b)   101  c)   64  d)   169 

 

 

8. Koľko percent tohtoročnej marcovej produkcie tvoria automobily na naftový 

pohon? Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta. 

 

 

9. Vyriešte rovnicu: 

4(𝑥 − 6) − 3(2𝑥 + 3) = 3(9 − 𝑥) 
 

10. Vypočítajte, koľko minútový je rozdiel medzi 
5

6
 jednej hodiny a 

6

5
 jednej hodiny.  

 

 

11. Stavebná firma za 6 mesiacov postavila hrubú stavbu 12 poschodového domu. 

Z grafu zistite, aký bol mesačný výkon tejto stavebnej firmy vyjadrený počtom 

poschodí, keď za toto obdobie podávali rovnaký pracovný výkon. 

 

 
 

a)   2   b)   3   c)   6   d)   7 
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12. Marcel na meniny dostal akvárium s rozmermi 60 cm, 40 cm a 50 cm. Naplnil ho 

na 80 % vodou z vodovodného kohútika, ktorého prietoková rýchlosť bola taká, že 

pollitrový hrniec sa naplnil za 10 sekúnd. Za aký čas v minútach sa naplnilo vodou 

Marcelovo akvárium? 

 

a)   40  b)   24  c)   60  d)   32 

 

 

13. Vypočítajte hodnotu výrazu  𝑘 = 3𝑚 − (𝑛 ∶ 8)  , ak    𝑚 = 4 ∙ 23 − 11 ∙ 8  

a      𝑛 = 123 − 33  . 

 

 

14. Projektant dostal za úlohu upraviť súčiastku v pomere 3 : 7. Aká je približne dĺžka 

upravenej súčiastky, ak dĺžka pôvodnej súčiastky je 12,3 cm? 

 

a)   2,87 cm  b)   28,29 cm c)   28,7 cm  d)   5,27 cm 

 

 

15. Koľko rôznych priamok určuje 5 bodov, z ktorých žiadne tri neležia na jednej 

priamke? 

 

 

16. V meste je päť križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. Po desiatej hodine 

večer však fungujú iba dve z nich. Koľko je možností fungovania svetelnej 

signalizácie na dvoch križovatkách v meste? 

 

a)   20  b)   10  c)   4   d)   9 

 

 

17. Hrany kocky sú dlhé 8 cm. Vypočítajte povrch kocky, ak jej jednotlivé hrany 

zväčšíme 
5

4
  -krát. 

 

a)   216 cm2  b)   12 cm2  c)   
75

8
  cm2  d)   600 cm2 

 

 

18. Na základe obrázka vypočítajte veľkosť vnútorného uhla pri vrchole 

A rovnobežníka ABCD. 
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19. Ktorá z uvedených úmer sa dá napísať ako 𝑦 =
3

8
𝑥 ? 

 

a)   3 : x = 8 : y b)   x : 8 = y : 3 c)   8 : x = 3 : y d)   x : 3  = y : 8 

 

 

20. Vzdialenosť stredov dvoch kružníc, z ktorých jedna má polomer 4 cm a druhá          

3 cm je 1 cm. Koľko spoločných bodov majú tieto kružnice? 

 

a)   práve dva spoločné body  b)   viac ako dva spoločné body 

 

c)   práve jeden spoločný bod  d)   ani jeden spoločný bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava na TESTOVANIE 9 – Test 31 

 

1. Dvanásť robotníkov zarobilo za 10 dní na stavbe 2 000 eur. Koľko eur by zarobilo 

14 robotníkov za 8 dní? Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta. 

 

 

2. Kruh a štvorec s dĺžkou strany 84,6 cm majú rovnaký obsah. Vypočítajte 

v centimetroch polomer kruhu a výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. 

 

 

3. Súčet trojnásobku neznámeho čísla n a čísla 13 je rovnaký ako rozdiel čísla 21 

a neznámeho čísla n. Určte neznáme číslo n. 

 

 

4. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla β znázorneného na obrázku, ak α = 118°24´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nádobu tvaru kocky s hranou dĺžky 30 cm je naplnená vodou do výšky 18 cm. 

Koľko percent celkového objemu nádoby je naplnených vodou?   

 

 

6. Ivan má štyri fixky, každú inej farby. Koľkými rôznymi spôsobmi ich môže uložiť 

vedľa seba do peračníka? 

 

 

7. Miriam napočítala od domu po koniec záhrady 294 krokov. Dĺžka jej kroku je 50 

cm. Koľko krokov urobí na rovnakom úseku jej otec, ak jeho krok meria 70 cm? 

 

 

8. Ktoré číslo je o 5,5 väčšie ako podiel čísel 784 a 32? 

 

 

9. Maroš a Kamil sú známi podávaním lotérie. Nikdy netipujú čísla v tej istej súťaži, 

ale podávajú tikety v rozdielnych tipovacích súťažiach. Počas jedného rozhovoru 

povedal Maroš Kamilovi: „V lotérii, kde sa žrebuje z 326 čísel, som na tiketovom 

lístku označil 7 čísel.“ Kamil hovorí: „Ja som v lotérii označil 11 čísel a žrebuje sa 

zo 421 čísel.“ Ktorý z týchto kamarátov má väčšiu šancu na výhru?  

 

β 

α 



10. Koza Líza sa pasie na lúke. Aby neutiekla, je priviazaná k pevnému kolíku reťazou 

dlhou 3 m. Na koľkých m2 sa môže Líza pásť? Výsledok zaokrúhlite na stotiny.  

 

 

11. Ktorá z úsečiek na obrázku spája body so súradnicami [−4; −3] a [0;  3]?  
  

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

a)   AC  b)   CG  c)   GE  d)   BF 
 

 

12. Koľko prvočíselných deliteľov má číslo 120? 

 

a)   6   b)   5   c)   4   d)   3 

 

 

13. Peter si chce kúpiť horský bicykel. Má našetrených 63 eur, čo je 30 % ceny bicykla. 

Aká je cena bicykla v eurách? 

 

a)   215 €  b)   210 €  c)   205 €  d)   200 € 

 

 

14. Obed sa podáva v čase od 12.15 h do 12.40 h. Aký veľký uhol v stupňoch opíše za 

tento čas malá hodinová ručička? 

  

a)   13,5°  b)   13°  c)   12,5°  d)   12° 

 

 

15. V mliekarni použili štvrtinu dovezeného mlieka na výrobu masla, dve tretiny 

zvyšku na výrobu smotany a posledných 100 litrov na výrobu tvarohu. Koľko litrov 

mlieka použili na výrobu smotany? 

 

a)   400 litrov b)   300 litrov c)   200 litrov d)   100 litrov 
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16. Ktoré z nasledujúcich dvojíc geometrických útvarov nemusia byť vždy podobné? 

  

a)   dva rôzne štvorce   b)   dva rôzne kruhy 

 

c)   dva rôzne kosoštvorce  d)   dva rôzne rovnostranné trojuholníky 

 

 

17. Kocka cukru váži 6 gramov. Koľko kociek cukru sa vyrobí z jednej cukrovej repy, 

ktorá váži 0,9 kg, ak jej cukornatosť je 18 %? 

 

a)   12  b)   20  c)   27  d)   30 

 

 

18. Polomer kružnice opísanej obdĺžniku ABCD je 5 cm. Dĺžka obdĺžnika je 8 cm. 

Aký je obsah tohto obdĺžnika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   14 cm2   b)   24 cm2  c)   28 cm2  d)   48 cm2 

 

 

19. Ktorá dvojica čísel na tej istej číselnej osi je najbližšie? 

 

a)   -2,7 a -4,6    b)   -2,6 a -4,7  

 

c)   -5,5 a -7,1    d)   -7,2 a -6,4 

 

 

20. Vnútorné uhly trojuholníka ABC sú v pomere α : β : γ = 2 : 4 : 3. Ktoré 

z nasledujúcich tvrdení o veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka ABC je správne? 

 

a)   α = 40°, β = 80°, γ = 60°  b)   α = 40°, β = 60°, γ = 80° 

 

c)   α = 60°, β = 80°, γ = 60°  d)   α = 80°, β = 40°, γ = 60° 
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Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

9. A – Zvuk 
Cez portál ALF 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka 
(bez hesla) 

 

Akýkoľvek pohyb, ktorý sa opakuje v pravidelných intervaloch sa nazýva periodický pohyb alebo 
kmitanie. Periodický sa opakujúcu časť kmitavého pohybu nazývame kmit. Charakteristické veličiny 
kmitavého pohybu sú perióda (doba kmitu) T alebo frekvencia (kmitočet) f. 

Zvuk je kmitanie vzduchu (tlakové vlny vzduchu), ktoré vnímame uchom a vyvoláva v mozgu 
sluchový vnem. 

 

 

Úloha: Opíš, ako sa šíri zvuk vo vzduchu. 

 

 



Fyzika (týždeň 16. – 20. 3.2020) 

9. A – Zdroje zvuku 
Cez portál ALF 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka 
(bez hesla) 

 

Zdroj zvukového vlnenia sa nazýva zdroj zvuku a prostredie, v ktorom sa vlnenie šíri, nazývame vodič 
zvuku. 
Zdrojom zvuku je kmitajúce teleso.  
Zdrojmi zvuku sú okrem telies s vlastným kmitaním aj umelé zdroje, ktoré kmitajú tzv. vynúteným 
kmitaním (reproduktor, hlasivky, krídelká svrčka a pod.) 
Kmitanie s frekvenciou menšou ako 20 Hz nazývame infrazvuk. 
Kmitanie s frekvenciou väčšou ako 20 kHz nazývame ultrazvuk.  
 

Úloha: Polož pravítko ako na obrázku a rozkmitaj jeho prečnievajúcu časť. Meň dĺžku prečnievajúcej 
časti. Počúvaj zvuk, aký pravítko vydáva. 



Fyzika (týždeň 23. – 27. 3.2020) 

9. A – Výška a farba tónu 
Cez portál ALF 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka 
(bez hesla) 

 

 

Hluk — zvuk, ktorý vzniká nepravidelným kmitaním telesa ( telies). Tón — zvuk, ktorý vzniká 
pravidelným kmitaním telesa. Každý tón ma svoju výšku farbu a hlasitosť. Farba zvuku závisí od 
nástroja, výška tónu od frekvencie kmitania zdroja. Základný tón v hudbe, komorné a má frekvenciu 
kmitania 440 Hz. Ladička je zdroj zvuku, ktorý vydáva jednoduchý tón s presne stanovenou výškou. 

   

 

 

Úloha: Vysvetli, akú vlastnosť musí mať zvuk, aby sme ho mohli považovať za tón. 

Úloha: Na čo sa používa ladička v hudbe? 

 



Fyzika (týždeň 23. – 27. 3.2020) 

9. A – Hlasivky ako zdroj zvuku. Ucho ako prijímač 
zvuku 
Cez portál ALF 

zstribecskato.sk → Program Alf → kód školy: zstribecskato  (bez hesla)→ výber triedy → meno žiaka 
(bez hesla) 

Zdrojom ľudského hlasu sú 
hlasivky. Hlasivky sa nachádzajú 
v hrtane (dolná časť hrdla). 
Ľudský hlas závisí od dĺžky 
hlasiviek, tvaru hrtanovej, ústnej 
a nosovej dutiny. Ľudská reč má 
frekvencie od 500 Hz do 1600 Hz. 
Absolútne rozlišovanie tónov – 
absolútny sluch. Prijímač zvuku u 
ľudí - ucho. To je uspôsobené 
rozkladať zložený zvuk na jeho 
jednoduchšie zložky. 

Úloha: Vyslovuj postupne hlásky: 
a, o i, u  ; b, p, s, t, r. Všímaj si 
polohu jazyka a pier pri ich vyslovovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


