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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 

 



1. príklad:  

V letnom tábore je 96 detí. Je potrebné ich rozdeliť do skupín tak, aby bol v skupine rovnaký  

počet členov a to viac ako 5 a menej ako 20. Koľko rôznych spôsobov  

existuje  na vytvorenie skupín?                                   

                   A: 10                              B: 4                             C: 8                                 D: 5  

 

 

          2.príklad: 

    Kocka váži 32 kg. Koľko váži kocka z toho istého materiálu, ak má hranu 4-krát kratšiu?  

                    A: 8                                  B: 4                          C: 2                          D: 0,5            

                  

 

3. príklad: 

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

                  

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

 

4. príklad: 

        Na prípravu jednej šálky kávy použijeme 2,5 g kávy. Koľko dní vydrží 250 g balenie, ak kávu pijú 

        dvaja členovia domácnosti  dvakrát denne?
 

 

 

                     A:  25                              B: 20                               C: 10                              D: 7 

       5.príklad: 

 Na výlet malo ísť 40 žiakov. 5 % žiakov ochorelo a nemohli sa zúčastniť výletu. Koľko žiakov  

sa zúčastnilo na výlete? 

                   A: 4                               B: 38                             C: 2                     D: 36 

 



6. príklad: 

Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah S je 2119,5 cm2 s presnosťou na 2 desatinné miesta 

                   A: o = 150,14 cm            B: o = 139,12 cm            C: o = 163,16 cm           D: o = 121,13 cm 

 

 

7. príklad:     

       Vypočítaj hodnotu daného výrazu pre  x = - 3  

         2. ( x – 6 )  + 15 – 3 + 3. ( x  + 2 ) =                                                                                                                                                                                 

 

        A:  9                                 B:  7                             C:  - 9                            D: - 7 

 

8. príklad: 

         Pirátska loď má na palube 300 ľudí a zásoby potravín na 60 dní. Kapitán lode zobral na palubu 

         30 zajatcov po 30 dňoch plavby. Na koľko dní im teraz vystačia zásoby? 

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

                

                                                                                                                                                       

 

         9.príklad: 

 Vo firme pripravujú balíčky pre deti zamestnancov. Majú pripraviť 60 rovnakých balíčkov,  

 v ktorých budú 4 druhy čokoládových figúrok v pomere 2:3:3:4. Najmenej koľko čokoládových 

figúrok potrebujú? 

                                                          

                        A: 680                  B: 720                   C: 810                    D: 700 

10. príklad: 

Šesť chlapcov tvorí 40% všetkých žiakov v triede. Koľko dievčat je v triede? 

                      A: 40                            B: 15                        C: 9                        D: 10 



11. príklad: 

V obdĺžniku ABCD poznáme stranu AB dĺžky 16 cm a uhlopriečku AC dĺžky 20 cm. 

Vypočítaj jeho obvod . 

                       A: 12                           B: 56                          C: 192                           D: 18 

      

        12.príklad:               

V miske bolo 10 jabĺk. Vo vedierku bolo 35 jabĺk. Peter preložil z vedierka do misky 15 jabĺk. 

Z misky si potom Eva zobrala 4 jablká. Mama zo zvyšných jabĺk v miske vzala 2/3 

na koláč. Koľko jabĺk zostalo v miske? 

                      A: 4                              B: 3                                C: 5                             D: 7              

 

        13.príklad: 

Výpočtom urč priesečník grafu lineárnej funkcie  y=2x–10  s osou x 

                       A: [5;0]                        B: [2;0]                          C: [0;5]                      D: [0;2] 

          

 

        14.príklad: 

Koľkými spôsobmi možno rozdeliť zlatú, striebornú a bronzovú medailu medzi 10 súťažiacich? 

                  A: 710                          B: 720                       C: 725                         D: 716    

 

 

       15.príklad: 

Koľko m3 zeminy treba odviezť z výkopu priekopy, ktorej prierez má tvar lichobežníka. Najširšia 

časť má dĺžku 2 m a najužšia časť 1,2 m. Hĺbka priekopy je 0,8 m. Dĺžka priekopy  

je 20 m.  

                     A: 50,6                   B: 52,6                     C:  25,6                   D:25,8  

  


