
Príprava na Testovanie – test č.12 
 

1. Narysuj trojuholník KLM s dĺžkou strany KL = 5,4cm, vm = 4cm , s pravým uhlom pri 
vrchole L.  Odmeraj veľkosť všetkých jeho výšok a zapíš ich súčet v milimetroch. 

Text k úlohám č. 2 - 3 
Vzbura proti dani zo zápaliek. 
Roku 1861 v Bow vo východnom Londýne firma Bryant a May vyrobila svoje prvé bezpečné 
zápalky. Koncom 19.storočia vyrábala 1,8 milióna zápaliek týždenne. Bol o ne taký záujem, že 
v roku 1871 vrchný vyberač daní zacítil zisk a navrhol "daň zo zápaliek" - pencu od škatuľky. 
Jeho návrh vyvolal protesty v parlamente aj v tlači. Protestovali aj tisíce zamestnancov 
zápalkární. Protest vyústil do vzbury a parlament musel túto daň zrušiť. 
                                                                                                     / zdroj : www.mame-doma-krb.sk / 

2. Pred rokom 1971 bola každá libra rozdelená na 240 pencí. Aký veľký by bol zisk 
v librách na dani zo zápaliek týždenne, ak by túto daň nezrušili a predpokladáme, že 
v každej škatuľke je 60 zápaliek ? 

3. V súčasnosti sa libra delí na 100 pencí /penny/. Aký veľký by bol zisk v eurách na tejto 
dani týždenne v dnešnej dobe, ak počítame s rovnakým množstvom zápaliek 
v škatuľke a za jednu libru dostaneme v banke 1,09 € ? 

4. O koľko kilogramov je tretina tony viac než päť šestín metrického centu ? 
5. Kamil, Miroslav a Oto pozbierali v sade jablká. Keď si ich rozdelili, zistili, že hmotnosť 

jabĺk Kamila a Miroslava  je v pomere 3 : 4, Miroslava a Ota v pomere  5 : 4. Najmenej 
koľko celých kilogramov jabĺk nazbierali chlapci spolu ? 

6. Na autobusovej zastávke na ceste z práce sa stretlo osem kolegov, 7 žien a jeden 
muž.  V autobuse sa posadili do dvojíc. Koľko rôznych dvojíc mohli vytvoriť, ak Petra si 
vždy sadne len vedľa Ivety ? 

7. Koľko z čísiel na obrázku spĺňa aspoň dve z uvedených podmienok : 
a) Je prvočíslo 
b) Je párne číslo 
c) Je treťou mocninou prirodzeného čísla 
d) Je deliteľné číslom 4 bezo zvyšku  

8. Juraj, Adrián, Marek a Miloš sa dohodli, že sa pôjdu v sobotu korčuľovať na zimný 
štadión. Vyjadri zlomkom v základnom tvare, s akou pravdepodobnosťou príde na 
štadión Miloš v dohodnutý čas ako posledný . 
Text k úlohám č.9 - 10  
 Slovenské medy svojou kvalitou patria medzi svetovú špičku, majú svoju tradíciu a sú 
aj vývozným artiklom, najmä do okolitých krajín. Medzi menej lichotivé poznatky 
patrí štatistika spotreby medu na jedného obyvateľa na Slovensku, keď priemer za 
rok je len 0,25 kg. Odporúčaná spotreba je asi 6,5 kg na osobu. Svojim obsahom a 
účinkami si to naozaj zaslúži. 
                                                                           /zdroj : www.spolokvcelarovslovenska.sk / 

9. Aký je na Slovensku približný rozdiel medzi odporúčanou ročnou spotrebou medu 
a jej skutočnou priemernou spotrebou v gramoch ? 

10. Vyjadri v percentách množstvo medu , ktoré by sme mali doplniť ročne do našej 
stravy tak, aby sme skonzumovali odporúčané množstvo medu. Výsledok zaokrúhli  
na jedno desatinné miesto. 

11. Porciovacie kliešte na zmrzlinu majú tvar polgule s vnútorným priemerom 54mm. 
Koľko litrov zmrzliny bude v termoske, ak sme kúpili 9 porcií ? 
a) 0,37 litra              b) 0,74 litra             c) 0,412 litra            d) 2, 967 litra 

12. Aký geometrický útvar vytvárajú všetky body v rovine, ktoré majú od daného bodu 
v rovine rovnakú vzdialenosť ? 
a) priamku              b) kruh                       c)uhol                         d) kružnicu 
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13. Do detského bazéna,  s rozmermi dna 2O m a 10m,  pritekala voda rýchlosťou 25 m3 
za hodinu. Po troch  hodinách bol bazén napustený do troch pätín svojho objemu. 
Aký čas v hodinách musí ešte voda pritekať, aby bol bazén plný 20cm pod okraj ?  
a) 1,6 hod            b)  3,4 hod                c)  0,4 hod                 d) 2 hod            

14. Vypočítaj súčet čísel, ktorých vzdialenosť od čísla 15,4 na číselnej osi je taká istá ako 
vzdialenosť čísel 32,5 a 14, 7. 
a) 35,6                  b) 30,8                  c) 33,2                   d) 34,2 

 
Text  k úlohám č.15 - 16  
Test z chémie pripravený pre dve skupiny písalo spolu 18 žiakov. Graf znázorňuje výsledky 
žiakov  v tomto teste v B - skupine. V A - skupine mali piati žiaci o stupeň lepšiu a jeden žiak 
o stupeň horšiu známku ako žiaci v B – skupine. Ostatní žiaci mali rovnaké známky 
 

 
 

15. Aká bola priemerná známka žiakov z testu v A skupine ? 
a) 2, 22           b) 2,33        c) nedá sa z údajov v texte a grafe vypočítať       d) 2,67 

16.  Najviac koľko žiakov v triede mohlo dostať jednotku z testu ? 
a) 2               b) 5              c) 4               d) nedá sa z údajov v texte a grafe vypočítať 

 
17. Aké číslo bude na hornej stene kocky, ktorá je na obrázku, ak ju preklopíme smerom 

k sebe 50 krát ?             
a|  6                                                                      
b) 4 
c) 1 
d) 3                       
                                                                                                       

18. Aký je povrch päťdesiatich kociek  s dĺžkou hrany 2cm zlepených tak, ako sú kocky na 
obrázku ?                                
                                                               

 

a) 1200 cm
2
                  b) 808 cm

2
                  c) 1004 cm

2
                  d) 800 cm

2
 

19. Aký je súčet dĺžok všetkých uhlopriečok pravidelného šesťuholníka vpísaného do 
kružnice s priemerom 15dm ? 
a) 90 dm               b) 45 dm                  c) 180 dm               d) 135dm 

20. O koľko metrov štvorcových sa zmení povrch otvorenej nádrže tvaru kocky, ak 
pôvodnú dĺžku hrany 12 m zmeníme v pomere 5 : 6 ? 
a) 220 m2               b) 224 m2               c) 380,16 m2

                 d) 316,8 m2        
 
                                                  

 



 
 

Výsledky :  
 

1. 126 
2. 125 
3. 327 
4. 250 
5. 51 
6. 16 
7. 5 
8. 1 / 4 
9. 6250 
10. 96,2 
11. A 
12. D 
13. C 
14. B 
15. A 
16. C 
17. D 
18. B 
19. B 
20. A 


