
 

Kód žiaka:  

 

 

 

Milý študent, 

vítame Ťa na Obchodnej akadémii, Komenského 1, 066 01 Humenné. 

 

        Teší nás, že si sa pri výbere školy rozhodol pre našu obchodnú akadémiu, na ktorej chceš stráviť 

nasledujúce štyri roky zavŕšené maturitou.  

Test obsahuje 15 úloh. Pri všetkých úlohách Ti ponúkame možnosti odpovede, z ktorých je vždy iba 

jedna správna! Písmeno označujúce správnu odpoveď zakrúžkuj! 

Na prácu budeš mať 60 minút.  

Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh. Do prázdnych obdĺžnikov vpravo NIČ NEVPISUJ! 

Hárok s textami úloh a odpoveďami NEPODPISUJ!  

 

Najvýhodnejšie je najprv riešiť tie úlohy, ktoré sa Ti zdajú ľahké a ktoré vyriešiš rýchlo,  

potom sa vrátiť k ostatným úlohám.  

Pracuj pozorne a sústreď sa.  

 

 

 

                                  

 

Matematika – VZOR 

 



1. príklad:  

Súčet trojnásobku neznámeho čísla a päťnásobku iného čísla je 50. Rozdiel päťnásobku  

prvého  čísla a dvojnásobku druhého čísla je 11. Ktoré sú to čísla?                                 

                   A: 5 a 6                              B: 4 a 6                             C: 8 a 5                                D: 5 a 7 

 

2. príklad: 

    Pozemok tvaru pravouhlého trojuholníka má obsah  120 m2 a jednu odvesnu 10 m. 

    Koľko metrov pletiva potrebujme na jeho oplotenie? 

                    A: 80 m                                  B: 60 m                          C: 55 m                          D: 45 m            

                  

3. príklad: 

 Platí, že   x /3    –   4    =    1/2 .  Čomu sa potom rovná    4x – 27 ? 

                  

                    A: 30                              B:  25                            C: 27                        D: 20   

 

4. príklad: 

        V pravouhlom lichobežníku majú základne dĺžky 9 cm a 5 cm. Dĺžka kratšieho ramena je 3 cm. 

        Vypočítaj jeho obvod. 

 

         A:  22 cm                            B: 21 cm                              C: 20 cm                             D: 27 cm 

 

 

 

5. príklad: 

 Z posledného ročníka jednej základnej školy odišlo 8 % žiakov študovať na gymnázium, 60 % 

odišlo na odborné školy a 8 žiakov odišlo do praxe. Koľko žiakov bolo celkom  

v poslednom ročníku? 

                     A: 26                          B: 25                           C: 24                           D: 27 



6. príklad: 

Kružnice s polomermi 6 cm, 8 cm a 12 cm sa zvonku navzájom dotýkajú. Aký je obvod  

trojuholníka, ktorého  vrcholy tvoria stredy týchto kružníc? 

                   A:  o = 54 cm            B:  o = 56 cm            C:  o = 52 cm           D:  o = 25 cm 

 

 

7. príklad:     

       Vypočítaj :    ( 2 – 3 ) : ( –1) + 2.( –5) – ( –8) + 1 =                                                                                                                                                                                      

 

             A: 3                       B: 0                          C: 1                        D: –2 

 

 

8. príklad: 

         Koľkokrát je najväčší spoločný deliteľ čísel 24 a 60 menší ako najmenší spoločný násobok 

         čísel 24 a 60? 

                      A: 25                               B: 26                              C: 10                          D: 20 

                

9. príklad: 

 Z plnej nádoby sme najskôr odliali 0,25 vody a potom 0,2 zvyšnej vody. Na koľko percent zostala  

nádoba naplnená? 

                                                          

                     A:  60 %                  B:  72 %                  C:  45 %                    D: 70 %                   

 

10. príklad: 

Miloš chodí do školy na kolieskových korčuliach rýchlosťou 18 km/h. Cesta mu trvá 15 minút. 

Akou rýchlosťou musí ísť, ak chce byť v škole o 5 minút skôr? 

       A: 40 km/h                           B: 27 km/h                        C: 28 km/h                        D: 10 km/h 



11. príklad: 

Aké číslo získaš, ak vypočítaš hodnotu výrazu pre     x = 1   a   y = –2 

             [– (3x + 4y).( 2x – 3y ) ]  = 

                       A: 40                           B: 56                          C: –40                           D: 20 

      

 

 12.príklad:               

Myslím si číslo. Ak ho zväčším o 25 %, dostanem číslo 100. Ktoré číslo si myslím? 

                      A: 40                              B: 60                               C: 80                         D: 70              

 

 

        13.príklad: 

Záhradná nádrž , ktorej dno je štvorec o strane 150 cm, má výšku 0,8 m. Nádrž  je po okraj 

       naplnená vodou. Koľkými  15 litrovými kanvami možno vodu vyčerpať? 

                       A: 150                          B: 120                             C: 130                      D: 110 

          

 

       14.príklad: 

V rovine sú dané body   A, B, pričom | AB | = 7 cm. Urči počet bodov C, ktorých 

vzdialenosť od priamky AB je 3 cm a veľkosť uhla ACB = 90° 

                  A: 2                           B: 3                             C: 4                             D: 1   

 

 

       15.príklad: 

Na číselnej osi sú dané body A,B, ktoré sú obrazmi čísel  –0,5 a 2,5. Nájdi na nej bod C tak, aby 

       bod  B bol stredom úsečky AC a zisti, obrazom  akého čísla je bod C.  

                     A:  5,5                        B:  5,6                       C:  5,2                       D: 5,8 


