
 

Prijímacie skúšky z matematiky do 1. ročníka gymnázia so 8-ročnou dĺžkou 

štúdia pre školský rok 2019/2020 – 14. mája 2019 – 1. termín 
 

Pri testových otázkach poznač zakrúžkovaním jednu z uvedených možností. Zadanie úlohy si pozorne 

prečítaj. Prípadnú opravu urob takto: Ø. Výpočty rob na samostatnom papieri. Na test nerob žiadne 

poznámky, ktoré nesúvisia s jeho obsahom. 

 

I. 
1. Na miesto písmenka x v zápise: 1125 < x < 1290 môžeme napísať: 

a. 1236, 1115, 1289   b. 1058, 1125, 1245 

c. 1150, 1240, 1278   d. 1125, 1174, 1290 

2. Budova radnice bola postavená v roku 1780 po zaokrúhlení na desiatky. V ktorom 

roku mohla byť postavená? 

a. 1786  b. 1789  c. 1774  d. 1776 

3. Vypočítaj: 

a. 20 : 4 + 2.(6-5) – 3 . 2 =  

b. (43 + 37) . 4 – (52 – 49) . 6 = 

 

II.  

1. V starej kuchyni bolo pôvodne 150 dlaždíc, ale pätina z nich sa poškodila. Otec 

zatiaľ vymenil 15 poškodených dlaždíc. Koľko dlaždíc musí ešte vymeniť? 

 

a. 30   b. 15   c. 50   d. 35 

 

2. Päťposchodový hotel má 24 izieb na každom poschodí. V jednej izbe sa môžu 

ubytovať štyria hostia. V hoteli nebol práve nikto ubytovaný a chcelo sa v ňom 

ubytovať naraz 450 hostí. Zakrúžkuj správne tvrdenie: 

 

a. Naraz sa hostia nemôžu ubytovať, pretože počet voľných miest je menší ako počet hostí. 

b. Hostia sa môžu ubytovať, pretože ich je presne toľko, koľko sa môže naraz v hoteli 

ubytovať. 

c. Hostia sa môžu ubytovať, pretože počet voľných miest je väčší ako počet hostí, ktorí sa 

chcú ubytovať. 

d. Hostia sa môžu ubytovať a v hoteli ostane ešte ďalších 50 miest voľných. 

 

 

 



III. 
 

1. Mimozemšťania vystupujú z kozmickej lode v poradí od najvyššieho po najnižšieho. 

Ufík meria 16 cm a 9 mm  Pufík meria 1 dm a 62 mm 

Lufík meria 1 dm a 8 cm   Bafík meria 1 dm, 6 cm a 3 mm 

 

Ktorý mimozemšťan vystúpi z lode ako posledný? 

 

a. Ufík   b. Lufík  c. Pufík  d. Bafík 

 

2. Ak vynásobíme neznáme číslo ôsmimi, dostaneme štvrtinu čísla 384. Neznáme číslo je: 

a. 8   b. 11   c. 12   d. 7 

 

 

IV. 

1. Za 6 minút natečie do nádrže 492 litrov vody. Koľko litrov vody natečie do nádrže za 

4 hodiny? 

a. 12960   b. 72000  c. 15760  d. 19680 

 

2. V cirkuse bolo 846 divákov. Oteckov bolo 154 a mamičiek o 76 viac ako oteckov. 

Koľko detí bolo v cirkuse? 

 

V cirkuse bolo .............................. detí. 

 

 

V. 

1. Vypočítaj súčin najmenšieho trojciferného a najväčšieho dvojciferného čísla. 

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

2. Miško otvoril pri sobotňajších raňajkách novú krabičku kockového cukru (obrázok). 

Sám si dal do čaju 3 kocky cukru. Otec si dal 2 kocky cukru a sestra Natália si dala 

tiež dve kocky. Mama ranný čaj nesladí. Koľko kociek cukru ostalo v krabičke? 

 

 

 

 

     V krabičke zostalo ................ kociek cukru. 

 

 

 

Celkový počet bodov: ....................................            Podpisy: ......................................... 

 


