
Príprava na Testovanie – test č. 11. 
 

1. Narysuj trojuholník ABC, pre ktorý platí : c = 6cm;  β = 110° ; a = 4cm. Zostroj kružnicu 
opísanú tomuto trojuholníku a zapíš v milimetroch veľkosť jej polomeru. 

Text k úlohám č.2 - 4 
Domáci lyžiar Marcel Hirscher potvrdil rolu favorita a získal na majstrovstvách sveta v 
alpských disciplínach v rakúskom Schladmingu zlatú medailu v slalome. V záverečnej súťaži 
42. MS výsledným časom 1:51,03 min. (55,56-55,47) odsunul o 42 stotín na druhú priečku 
Nemca Felixa Neureuthera. Bronz vybojoval ďalší domáci pretekár Mario Matt (+0,65). 
Slovenský reprezentant Adam Žampa sa vďaka najrýchlejšiemu času v druhom  kole 55,25s 
posunul z 24. priečky po 1. kole na konečné 15. miesto, za Hirscherom zaostal o 2,86 
sekundy. 

                                                                         / upravené, zdroj : www.aktualne.atlas.sk  / 

2. Aký výsledný  čas v sekundách dosiahol náš reprezentant po dvoch kolách ?   
3. Aký čas namerali nášmu slalomárovi po prvom kole ? 
4. Koľko sekúnd zaostal v cieli po dvoch kolách náš reprezentant za bronzovým 

medailistom  v tomto preteku ? 

5. Koľko mililitrov je 3,2‰  z  5,5 litra ? 
6. V záverečnej fáze školského stolnotenisového turnaja sa v chlapčenskej a dievčenskej 

kategórii  stretli víťazi piateho až deviateho ročníka o titul šampióna a šampiónky  
školy.  V tejto fáze turnaja sa hralo systémom každý s každým bez odvety na dva 
víťazné sety, t.j. víťaz zápasu vyhrá  2:0 alebo 2:1  na sety. Najviac koľko setov sa 
mohlo v záverečnej fáze turnaja odohrať ? 

7. Akým číslom sme krátili zlomok   , ak sme výsledný zlomok  zapísali v tvare   ? 

8. Lukáš si sporí nálepky dinosaurov. Poukladal si ich do štvorca a 5 nálepiek mu ostalo. 
Keď zväčšil stranu štvorca o jednu nálepku, štyri nálepky mu do štvorca chýbali. Koľko 
nálepiek má Lukáš ? 

Text k úlohám č.9 - 10 

Na úvodné zápasy štvrťfinále Slovana v Moskve sa záujemcovia dostanú už od 150 rubľov 
(3,75 eur). Najlepšie miesta v hale stoja 1000 rubľov.  
V porovnaní s bratislavskými cenami vstupeniek, ktoré sa pohybujú napr. od 30€ - 59€ pre 
majiteľov celosezónnych permanentiek,  majú omnoho lacnejší prístup na zápasy aj  
fanúšikovia pražského Leva. V Tipsport aréne sa cena vstupeniek na jeden duel pohybuje od 
140 Kč do priestoru pre skalných až po 360 Kč (14,2 eur) na miesta s najlepším výhľadom na 
plochu 
                                                                                     / upravené, zdroj : www.aktualne.atlas.sk  / 

9. Koľko zaplatí fanúšik Slovana za lístok v eurách v Moskve, ak chce sledovať zápas  na 
jednom z najlepších miest v hale ? 

10. Aký najväčší rozdiel v eurách je v cene lístkov, ktoré si zakúpia na štvrťfinálové zápasy 
fanúšikovia pražského Leva  v Tipsport aréne? 

 
11. V ktorej z možností je správne rímskymi číslicami zapísaný dátum 13.03.2013 ? 

http://www.aktualne.atlas.sk/
http://www.aktualne.atlas.sk/


a) VVIII.III.MMXIII        b) VVIII.III.XIIIMM       c) XIII.III.MMXIII       d) XIII.III.DDDDXIII 

 
12. Ktoré tvrdenie o rovnobežníku  je nepravdivé : 

a) Každý rovnobežník je štvoruholník, ktorého uhlopriečky sa rozpoľujú 
b) Rovnobežník, ktorého uhlopriečky sa rozpoľujú a sú rovnako dlhé môže byť 

štvorec. 
c) V každom rovnobežníku je súčet uhlov priľahlých k jednej strane 180°. 
d) V každom rovnobežníku je súčet protiľahlých uhlov 180°. 

13. V ktorom intervale leží riešenie rovnice :    -     = 5 

 
a) ( 13,3 ; 13,4 )       b)  ( 13,3 ; 13,38 )       c)  ( 10,2 ; 10,3 )          d) ( 10,3 ; 10,31 )  

14. Do zdravotníckeho krúžku chodili traja chlapci a šesť dievčat. Na súťaž bolo treba 
zostaviť päťčlennú hliadku. Všetci boli rovnako šikovní, tak sa pani učiteľka rozhodla, 
že o účasti na súťaži bude rozhodovať žrebovaním. Keďže dievčat chodilo na krúžok 
viac ako chlapcov, rozhodla, že do súťaže vyžrebuje dvoch chlapcov a tri dievčatá. Kto 
má väčšiu šancu dostať sa do hliadky, ktorýkoľvek chlapec, alebo ktorékoľvek dievča ? 

a) Ktorýkoľvek chlapec má dvakrát väčšiu šancu dostať sa do hliadky, pretože 

pravdepodobnosť jeho vyžrebovania je a pravdepodobnosť vyžrebovania 

dievčaťa je   . 

b) Ktorékoľvek dievča má väčšiu šancu , pretože ich je viac ako chlapcov 
c) Šancu dostať sa do hliadky majú chlapci aj dievčatá rovnakú, pretože ide 

o náhodný výber žrebovaním. 
d) Ktorýkoľvek chlapec má väčšiu šancu, pretože pravdepodobnosť jeho 

vyžrebovania je   a pravdepodobnosť vyžrebovania ktoréhokoľvek dievčaťa je .  

15. V rovnostrannom trojuholníku  je vzdialenosť vrcholu trojuholníka od ťažiska 3cm. 
Aký je súčet dĺžok ťažníc v tomto trojuholníku ? 
a)  9cm                   b) 13,5 cm                    c) 27cm               d) 18cm 

16. Koľko dm2 plechu sa spotrebuje na výrobu piatich plechoviek v tvare valca 
s priemerom dna 7cm a výškou 16cm, ak počítame približne s 8 percentným 
odpadom ? Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta, medzivýsledky 
nezaokrúhľujte.   
a) 23,14 dm2             b) 132,94 dm2             c)   33,23 dm2        d) 54,6 dm2 

17. Koľko jednociferných deliteľov má číslo 48 ? 
a) 12                      b) 6                      c) 7                       d) 5 

18. Žiaci deviateho ročníka sa dohodli, že si budú odkladať peniaze na rozlúčkovú 
slávnosť.  Ak si x žiakov bude odkladať po y eur mesačne po dobu piatich mesiacov  
a na kvety minú tretinu z vyzbieraných peňazí, koľko im ostane na ostatné výdavky 
spojené s rozlúčkou ? 



a)                  b)   . x . y               c)                  d)              

 

Text k úlohám č.19 - 20 

Na základe hodnotenia nezávislej agentúry dosiahla spoločnosť O2  opäť najvyššiu 
úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých slovenských mobilných 
operátorov. Index zákazníckej spokojnosti O2 (CSI) dosiahol v treťom štvrťroku roku 
2010 hodnotu 83,6. Tým spoločnosť potvrdila svoj dlhodobý náskok v zákazníckej 
spokojnosti pred konkurenciou. 

Graf: Spokojnosť zákazníkov (CSI index) 

     

                                                                                          /zdroj : www.sk.telefonica.com / 

19. Prečítaj z grafu, v ktorom období dosiahol index zákazníckej spokojnosti spoločnosti 
O2  najvyššiu hodnotu : 
a) v treťom štvrťroku roku 2010 
b) v prvom štvrťroku roku 2010 
c) v poslednom štvrťroku roku 2009 
d) v druhom štvrťroku roku 2010 

20. Vyber správne tvrdenie vyplývajúce z grafu :  
a) Hodnota Indexu zákazníckej spokojnosti O2 počas celého roku 2010 výrazne 

stúpala 
b) Zákazníci spoločnosti T-Mobile  boli v celom zobrazenom období vždy menej 

spokojní ako zákazníci spoločnosti Orange. 
c) Spokojnosť zákazníkov spoločnosti O2 počas roku 2009 vzrástla o hodnotu 4,5. 

http://www.sk.telefonica.com/


d) Najväčší rozdiel v spokojnosti zákazníkov spoločností O2   a T – Mobile bol 
v druhom štvrťroku roku 2010.  

 
 

 

Výsledky : 
1. 44 
2. 113,89 
3. 58,64 
4. 2,21 
5. 17,6 
6. 60 
7. 13 
8. 21 
9. 25 
10. 8,68 
11. C 
12. D 
13. D 
14. D 
15. B 
16. A 
17. B 
18. D 
19. B 
20. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


