
MIX ÚLOH PRE DEVIATAKOV (3) 

1. Vypočítajte: 
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2. Vyriešte rovnicu, výsledok napíšte v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na stotiny. 
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3. Podnikateľ si požičal z banky 30 000 € . Banka si za spracovanie tejto pôžičky pýta 0, 85% z požičanej 

sumy. Koľko eur je tento poplatok? 

 

4. Vypočítaj veľkosť uhla α na obrázku. 

 

 

5.  Graf znázorňuje počet návštevníkov knižnice od pondelka do štvrtka. Koľko 

percent z celkového počtu návštevníkov tvoria tí, ktorí boli v knižnici v stredu? 

 

6. Osem robotníkov vyrobí dané množstvo súčiastok za 15 pracovných zmien. Koľko robotníkov by bolo  

 treba na splnenie tejto úlohy  za 12 zmien? Predpokladáme, že pracovníci  pracujú rovnako výkonne. 

 

7. Tento rok  plánuje riaditeľ školy do jednej triedy  zakúpiť nový nábytok. V tabuľke sú uvedené ceny za 

ktoré  predávajú 1 ks nábytku v troch obchodoch. Stoličky aj lavice sa budú kupovať v tom istom 

obchode. 

 1. obchod 2. obchod 3. obchod 

Stolička 41,20 45, 80 43 

Lavica 76, 70 73,20 71,80 

 

Vypočítajte aký je rozdiel celkových cien 20 stoličiek a 10 lavíc v najlacnejšom a najdrahšom obchode. 

8. Vypočítajte objem  telesa na obrázku.   

 

 

 

9. Vypočítaj súčet všetkých párnych dvojciferných čísel, ktoré možno vytvoriť z číslic 0, 4, 1. Číslice sa 

vo vytvorenom čísle môžu opakovať. 

A) 112                                    B) 108                                C) 160                              D)  64 

10. Sud s vodou má hmotnosť 52 kg. Keď z neho odlejeme štvrtinu vody, zníži sa hmotnosť suda s vodou 

na 40 kg. Akú hmotnosť má prázdny sud? 

A) 4 kg                                   B) 48 kg                             C)   12 kg                          D)  10 

11.  Keby na futbalový zápas prišlo o 178 divákov viac, chýbali by už len piati diváci do jedenásťtisíc. 

Koľko divákov bolo na futbalovom zápase? 

A)  10 827                               B) 10 817                          C)  10 818                         D) 10 995 

 



ZADANIE K ÚLOHÁM  12 a 13.  

Neúplný graf zobrazuje spotrebu zeleniny 

a ovocia v školskej jedálni.  

 

 

 

12. Zistite, aký je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou spotrebou zeleniny a ovocia spolu v jednotlivých 

týždňoch, ak viete, že zo zeleniny sa minulo 412 kg a ovocia 366 kg.  

13. Koľkokrát viac zeleniny sa minulo v prvom týždni ako ovocia v treťom týždni? Výsledok zaokrúhli 

na desatiny.   

14.  Štyria chlapci Paľko, Peter, Ondrej a Rudko dostali z matematiky každý inú známku od jednotky po 

štvorku. Peter tvrdí: „ Nemám najhoršiu, ale ani najlepšiu známku z nás štyroch.“ Rudko priznáva:                        

„ Paľko má lepšiu známku ako ja, Ondrej však zasa horšiu.“ Paľko dodáva: „ Moja a Petrova známka sa 

líšia viac ako o jeden stupeň. „ Akú známku má Ondrej a akú má Rudko? 

A)  Ondrej má štvorku a Rudko má dvojku.                      C) Ondrej má dvojku a Rudko má  trojku.                    

B)  Ondrej má trojku a Rudko má štvorku.                        D)  Ondrej má štvorku a Rudko jednotku.   

15. Teleso na obrázku je zložené zo štyroch zhodných kociek s hranou 1cm. 

Aký je povrch tohto telesa? 

A)  24 cm
2
         B) 21cm

2      
 C) 20 cm

2  
   D) 18 cm

2     
E)  14 cm

2
 

 

16. Pred domom je  štvorcový pozemok, v ktorom je 

kruhový kvetinový záhon. Okolo kvetinového záhonu 

chceme položiť kamennú  dlažbu.  Vypočítajte, koľko štvorcových metrov dlažby 

potrebujeme na obloženie.  

A)  104,24 m
2
        B)  136.96 m

2
           C) 13,76 m

2
           D) 50, 24 m

2
 

17. Ktorý z trojuholníkov ABC sa nedá zostrojiť? 

      A)  ∆ ABC: a = 52 mm, b = 107 mm, c = 68 mm              C) ∆ ABC: α = 75°,  β = 39°, γ = 66° 

      B)  ∆ ABC: a = 2 m,  b= 300 cm,  c = 50 dm                     D) ∆ ABC: α = 90°, β = 45°, γ = 45° 

 

18.  Dĺžka strany jedného štvorca na obrázku je 1 cm. Aký je obsah 

vyfarbeného trojuholníka? 

A)  4 cm
2 

           B)  4,5cm
2 

          C)  5,5cm
2              

D)  9cm
2 

19. Do semifinále MS vo futbale sa prebojovali štyri družstvá. Koľkými 

spôsobmi sa mohli umiestniť na prvých troch miestach v celkovom 

hodnotení? 

A)  24                 B) 20                   C) 15                  D) 12 

20. Ak zväčšíme úsečku dlhú 5,6 cm v pomere 7:4, bude mať dĺžku: 

A) 8,8cm            B) 8,9cm              C)  9,6 cm          D)  má inú dĺžku 

 

 


