
MIX ÚLOH  PRE DEVIATAKOV  (2) 
ÚLOHY S MOŽNOSŤOU VÝBERU  ODPOVEDE 

1. Táňa si priniesla z dovolenky plné vrecko mušlí, ale určite ich nebolo viac ako 300. Chcela ich  

    podarovať kamarátkam, tak ich rozdelila na šesť rovnakých kôpok. Potom si spomenula na ďalšiu  

    priateľku, tak ich prerozdelila na sedem rovnakých kôpok. Napokon si uvedomila, že aj ona si chce  

    z nich nechať, tak z nich urobila osem rovnakých kôpok. Koľko mušlí si Táňa priniesla? 

    A) 126                                 B) 168                                  C) 224                          D) 252 

2. Ktoré z uvedených čísel je väčšie ako 1, 0208 a zároveň menšie ako 1, 031? 

    A) 1, 02                              B) 1, 007                              C) 1, 0210                  D) 1, 0401   

3. Mama upiekla palacinky a poukladala ich na tanier. Po tom, ako z nich Mišo tri sedminy zjedol,  

     prišiel jeho brat Peťo a vzal si z taniera tri štvrtiny palaciniek. Napokon Jana dojedla zvyšných 7  

     palaciniek. Koľko palaciniek upiekla mama? 

      A) 28                                   B) 35                                   C) 49                              D) 63 

4. Eva má štyri druhy cukríkov. Jahodových má 10 a z každého iného druhu má k cukríkov. Keby  

     zjedla po dva cukríky z každého druhu, koľko cukríkov by jej zostalo? 

     A) 8 + 3k                            B) 6 + 3k                            C) 4 + 3k                         D) 2 + 3k 

5. Ktorý z uvedených výrazov vyjadruje tento výpočet:   „Súčet čísel m a n umocnený na druhú sme  

     vydelili dvoma“?  

    A) 
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6. Kamila napísala všetky prirodzené čísla od 1 do 400. Koľkokrát pritom napísala číslicu 4? 

    A)  72-krát                         B) 77 – krát                       C) 81 – krát                 D) 85 – krát 

7. Aký výsledok dostaneme, keď vydelíme najmenší spoločný násobok čísel 12 a 8 ich najväčším  

    spoločným deliteľom?  

    A) 24                                    B) 16                                   C) 6                                D) 4 

8. Jurko chodí do 9.B triedy spolu s 10 chlapcami a 19 dievčatami. Jurko má šťastný deň, ak nejde  

     odpovedať z chémie. Aká je pravdepodobnosť, že je zajtra jeho šťastný deň, ak učiteľ chémie chce  

     skúšať práve jedného žiaka? 

     A) 
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9.  Janko pôjde s rodičmi na dovolenku a istý úsek cesty pocestujú loďou. Zaujíma ho, koľko  

      námorných míľ preplávajú, ak na mape s mierkou 1:25 000 je ich trasa znázornená úsečkou dlhou         

      7,4 cm. (1 námorná míľa = 1 850 m) 

         A) 1                                         B) 10                                  C) 1,85                           D) 2,5 

10.  6 kg zemiakov nám štyrom doma vystačí na 15 dní. Na koľko dní nám toto množstvo vystačí, ak  

         príde na návštevu babka? 

         A) 8                                          B) 12                                 C) 10                               D) 14 

11. Koľko vznikne čísel deliteľných šiestimi, ak na miesto hviezdičiek v čísle: 5 43 2 * * doplníme  

       číslice tak, že všetky číslice v čísle budú rôzne? 

       A) 3                                             B) 4                                     C) 5                                 D) 6 



12. Vzdialenosť medzi dvomi mestami je 180 km. Jurko našiel starú mapu, na ktorej nebolo vidieť  

        mierku, ale zistil, že vzdialenosť týchto miest je na mape 4,5 cm. Vypočítaj mierku mapy. 

       A) 1 : 4 000 000                    B) 1 : 400 000                   C) 1 : 81 000 000              D) 1 : 81 000 

13. Stĺpcový diagram vyjadruje počet návštevníkov múzea za jeden 

deň. Približne koľko % zahraničných  turistov navštívilo múzeum? 

 

 

 

 A) 67%                    B) 66%                   C) 65%                        D) 64% 

14. Ferko dostal na narodeniny kufrík s nastaviteľným trojciferným 

kódom. Koľko je možností na  nastavenie kódu, ak sa mu páči číslo, v ktorom sú dve sedmičky? 

        A) 30                                         B) 27                                    C) 21                                D) 24 

15. Traja brigádnici nazbierajú za hodinu 18 kg jahôd. Koľko kg jahôd nazbiera 5 brigádnikov za 8,5 – 

       hodinovú pracovnú zmenu?                      

       A)  153 kg                                  B) 270 kg                          C) 324 kg                         D) 255 kg 

16. Podstavec slúžiaci ako „stupeň víťazov“ je zlepený zo štyroch rovnakých 

kociek, z ktorých každá  má objem 27 dm3. Koľko ozdobnej látky treba na 

potiahnutie celého podstavca, ak na zahnutie  musíme pridať 10% látky?  

 

A)  178,2 dm2                                     B) 198 dm2                                       C) 207,9 dm2            D) 237, 6 dm2  

ÚLOHY BEZ MOŽNOSTI VÝBERU ODPOVEDE 

17. Vypočítaj:  (       +      ) : (- 2) 3 

18. Petra merala výšku jednotlivých členov rodiny a hodnoty v centimetroch zaznamenala do  

     tabuľky.  Ktorý člen rodiny sa najviac približuje k priemernej výške? 

brat otec mama babka dedko Petra 
174 182 166 158 176 143 

 

19. Pizza má tvar kruhu a je rozdelená na 8 zhodných častí. Maťko zjedol 3 časti. Koľko percent z pizze  

         zostalo? 

20. Vyjadri veľkosť uhla α.   

 

21. Obed sa podáva v čase od 12.15 do 12. 40 hod. Aký uhol opíše za tento čas minútová  ručička?  

22. Veľkosti strán trojuholníka sú tri prirodzené čísla. Dve kratšie strany majú dĺžku a=7cm, b= 9cm.  

       Akú veľkosť bude mať tretia strana, ak chceme, aby mal trojuholník čo najväčší obvod? 

23. Vo firme rozdelili zisk  medzi akcionárov v pomere 2 : 3 : 4 : 7 . Aký bol celkový zisk vo firme, ak  

       posledný akcionár dostal 1 400 € ? 

 

24.  Jarko mal v zošite zapísané 4 uhly, ktorých súčtom bol priamy uhol. Malá sestra mu jeden uhol  

        vygumovala. Urč jeho veľkosť, ak v zošite zostalí napísané zostávajúce uhly: 12°34´ , 34°56´, 56°9´. 

   


