
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

 

Prijímacia skúška z M A T E M A T I K Y  
 

 

Šk. rok 2018/2019 1. kolo – 2. termín    Kód žiaka: ......................... 

01. Vypočítajte aký je minútový rozdiel medzi šiestimi pätinami jednej hodiny a piatimi 

šestinami jednej hodiny. 

A)  18 min B)  20 min C)  28 min D)  22 min 

02. Riešením rovnice  4 − 5(9 − 6𝑥) = 2𝑥 + 15  je číslo: 

A)  −𝟐 B)  −𝟏,𝟕𝟓 C)  𝟐 D)  𝟏, 𝟕𝟓 

03. Na pozemku s rozlohou 320 ha je 30 % lesa. Koľko hektárov pôdy nie je zalesnených? 

A)  224 ha B)  96 ha C)  137 ha D)  210 ha 

04. Polpriamka o je osou uhla β.  

Určte veľkosť uhla δ. 

 

 

 

 

 

A)  83° B)  97° C)  103° D)  96° 

05. Žiaci sa mali naučiť prednášať báseň. Polovica sa naučila celú, piati žiaci sa naučili iba 

časť básne a tretina žiakov sa nenaučila nič.  

Koľko žiakov je v triede? 

A)  24 B)  28 C)  32 D)  30 

06. Záhrada v tvare obdĺžnika má na pláne mierky 1 : 5 000 rozmery 8 mm a 11 mm.  

Aká je skutočná výmera záhrady? 

A)  950 m
2
 B)  2 200 m

2 
C)  4 400 m

2 
D)  1 500 m

2 

07. Pri meraní hĺbky jazera sme raz namerali 20 m, trikrát 30 m a dvakrát 25 m.  

Aká je priemerná hĺbka jazera? 

A)  26 m  B)  menej ako 26 m C)  28 m D)  viac ako 26 m 

08. Pretekár v cyklistickej časovke išiel rýchlosťou 12 metrov za sekundu.  

Koľko km prešiel za 
4

3
 hodiny? 

A)  32,4 km B)  43,2 km C)  9 km D)  36 km 

09. Zo vzorca pre výpočet elektrického odporu  R = 
S

l
.   vyjadrite merný odpor ρ. 

A)  ρ = R.l.S 
B)  ρ = 

S

lR.
 C)  ρ = 

R

lS.
 D)  ρ = 

l

SR.
 

10. Koľko prirodzených čísel, ktoré sú násobkami desiatich je riešením nerovnice 

 
5𝑥+4

2
≤ 96 ? 

A)  10 B)  4 C)  3 D)  8 



11. Keby Klára čítala knihu pol hodiny denne, dočítala by ju za deväť dní. Knihu ale musí 

vrátiť do knižnice o tri dni skôr.  

Koľko minút denne musí čítať knihu, aby ju prečítanú vrátila v stanovenom  termíne? 

A)  45 min B)  60 min C)  33 min D)  40 min 

12. Lichobežník ABCD má základne dlhé 9 cm a 5 cm. Obsah trojuholníka ABC je 18 cm
2
. 

Aký je obsah lichobežníka? 

A)  36 cm
2
 B)  10 cm

2
 C)  28 cm

2
 D)  56 cm

2
 

13. Kocku s hranou 8 cm sme natreli modrou farbou a rozrezali na 

menšie kocky s hranou 2 cm.  

Koľko vzniklo kociek, ktoré majú práve dve modré steny?  

A)  16  B)  12 C)  24 D)  8 

14. Výška rovnoramenného trojuholníka je 15 cm a jeho rameno má dĺžku 17 cm.  

Aká je dĺžka základne? 

A)  22 cm B)  8 cm C)  11 cm D)  16 cm 

 

 

V nasledujúcich úlohách zapíšte výsledky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

15. Nádrž tvaru kvádra má dĺžku 2,5 m, šírku 100 cm a výšku 12 dm. Za koľko minút sa 

naplní vodou do dvoch tretín, ak do nádrže priteká 40 litrov vody za minútu?  

Nádrž sa naplní za  .......................... minút. 

16. Okolo kruhového záhona s polomerom 2 m je chodník široký 80 cm. Koľko kilogramov 

kamienkov potrebujeme na vysypanie chodníka, ak na jeden m
2
 potrebujeme 2,1 kg 

kamienkov? (π = 3,14) 

Na vysypanie chodníka potrebujeme  .......................... kg kamienkov. 

17. Na začiatku zimnej sezóny zdraželi lyže o 20 %.  

Na konci sezóny ich cena zasa klesla o 120 eur. 

Koľko ušetril skialpinista oproti pôvodnej cene, ak lyže  

kúpil na konci sezóny za 480 €? 

 

Skialpinista ušetril .......................... €. 

18. Dedo pokosí záhradu za 8 hodín, jeho vnuk za 10 hodín. Ako dlho by im trvalo 

pokosenie záhrady, ak by pracovali spolu? 

Spolu pokosia záhradu za .......................... hod. 

19. Monikina mama sa chce s medovníkmi rozdeliť so svojimi kamarátkami. Pre seba si 

nechá 
5

2
 z 225 medovníkov a ostatné rozdelí trom kamarátkam Dane, Lenke a Janke 

v pomere 2:3:4.  

Lenke dá ........................... medovníkov. 

20. Vo firme pracuje 7 ľudí a ich priemerná mzda je 830 €. Po prijatí novej asistentky klesla 

priemerná mzda zamestnancov firmy na 810 €. Aká je nástupná mzda novej asistentky? 

Nástupná mzda novej asistentky je .......................... €. 

 


