
 

ÚLOHY NA PRECVIČENIE – MATEMATIKA  
 

1. Ktoré číslo je riešením rovnice:    3(5 – x) + 2 = 2 + 4(x - 5) 

a) x = 7                 b) x = 10                           c) x = 2     d) x = 5 

 
2. Krúžok navštevuje 36 detí. Chlapcov je trikrát menej ako dievčat. Koľko dievčat je v krúžku? 

a) 12   b) 24   c) 27   d) 9 

 

3. V pravouhlom trojuholníku je dĺžka prepony 18 cm a dĺžka jednej odvesny je 15 cm. 

Vypočítajte, koľko centimetrov meria druhá odvesna (zaokrúhlite na celé centimetre). 

a) 23 cm              b) 99 cm                 c) 10 cm                       d) 3 cm 

 

4. Povrch kocky je 96 dm2. Aký je  objem kocky? 

a) 64 dm3                           b)   16 dm3             c)  4 dm3                    d) 12 dm3 

 

 

5. Ktoré číslo nepatrí do množiny riešení nerovnice       : 

a) 7              b)    6               c) 5            d) 2 

 

6. Z 50 l mlieka sa vyrobí 6,25 l smotany. Koľko l mlieka treba na 25 l smotany? 

a) 0,2    b) 2     c) 20     d) 200    

 

7.  Dĺžka kružnice je 308 cm. Jej polomer, ak   
  

 
, je: 

a) 7 cm b)     9,87 cm    c) 19,36 cm      d) 49 cm  e) 98 cm 

 

8.  Obvod rovnoramenného trojuholníka je 64 cm, jeho základňa je 24 cm. Obsah 

trojuholníka je: 

a) 96 cm 2  b) 100 cm 2  c) 192 cm 2  d) 200 cm 2  e)240 cm 2  f) 384 cm 2 

 

9.  Ktoré číslo je o 94 menšie ako jeho tretina? 

a) -141  b) 141   c) - 47   d) 47  

 

10.  Výraz 3.(2a - b) – 4.(a + 5b) = 

a) 2a + 23b  b) 2a - 23b  c) 2a + 17b  d) 2a - 17b  e) 2a - 7b  f) 2a + 4b 

11. Vypočítajte výšku pravidelného štvorbokého ihlana ABCDV , ak jeho podstavná 

hrana má dĺžku a = 4 cm. Odchýlka bočnej hrany ihlana od roviny podstavy je 

60º . 

a) v = √   cm 

b) v =√   cm 

c) v =√   cm 

 



12. Detský bazén má tvar valca s priemerom podstavy 4 m a hĺbkou 50 cm.  
Ak bazén naplníme len do 25%, koľko litrov vody bude v bazéne? 
a) 1570 l 

b) 6280 l 

c) 628 000 l 

 

13.  Otec by sám obral všetky jablká za 8 dní. Po dvoch dňoch začal oberať aj syn a po 
ďalších štyroch dňoch oberačku dokončili. Za koľko by obral všetky jablká syn sám? 

a) 4 dni 

b) 8 dní 

c) 16 dní 

 

14. Tri najúspešnejšie projekty na revitalizáciu školského dvora získali v žiackom hlasovaní 

spolu 180 hlasov. Kruhový diagram znázorňuje, akú časť hlasov získal každý projekt. Koľko 

hlasov získal projekt A? 

 

 
a) 150  b) 75  c) 120  d) 60 

 

15. Vypočítaj obsah žltej plochy štvorčekovej siete na obrázku v dm2, ak vieš, že strana malého 

štvorčeka tvoriaceho sieť meria 2 cm. 

 
a) 36    b) 0,36  c) 360    d) 3,6  

 


