
Zadanie prijímacej skúšky z matematiky – 8 ročné štúdium 

VERZIA A 

1. Porovnaj znakmi  >, <, = 

74 – 4.0.5             5 . 8 + 7 . 4 

3. (21 -12)            49 : (3 + 4) 

(12 + 9): 7           (53 – 8): 5 

45 – 3 . 9            6 . 7 - 23 

 

2. Jožko zistil, že pri cvičení rôznych cvičení spotrebuje rôzne množstvo energie. Keď behá, 

spotrebuje 2 150 kalórií, pri plávaní je to 2 145 kalórií a pri bicyklovaní 3 247 kalórií. Postačí mu 

zjesť jednu čokoládu so 7 537 kalóriami, aby zvládol všetky tri cvičenia? 

Jožkovi  postačí  / nepostačí   zjesť jednu čokoládu. 

 

3. Dínom, dánom, tobogánom... 

                      4 . 7                + 36              : 8               . 9              - 23              : 7 =     

4. V kopírovacom centre vytlačia denne 1300 kópií. Jedna kópia stojí 10 centov. Náklady na 

vytlačenie jednej kópie sú tri centy. Predavačka dostane denne 25 eur. Koľko zarobí kopírovacie 

centrum na deň? 

Kopírovacie centrum zarobí za deň ......................... eur. 

5. Čísla odčítaj a rozdiel zaokrúhli na tisícky. 

a) 17 899 a  1 734 

b) 17 500 a  4 561 

c) 23 638 a  18 543 

6. Monika má krok dlhý 5 dm. Koľko krokov urobí, kým obíde obdĺžnikové ihrisko dlhé 50 m 

a široké 250 dm? 

Monika urobí spolu ................. krokov. 

7. Ako majú mama s otcom naplánovať záhradku? Plán na tento rok: 

1. Mrkva sa môže sadiť vedľa petržlenu a kalerábu. 

2. Hrach sa môže sadiť vedľa kalerábu, ale nie vedľa petržlenu. 

3. Mrkva sa nemôže sadiť vedľa hrachu. 

 

 

 

 

                                 



Výsledok zakreslite do obrázku. 

                         

8. Zuzka mala vo vrecúšku 25 cukríkov. Marienka mala o 37 cukríkov viac ako Zuzka a Peter mal o 10 

cukríkov menej ako Zuzka a Marienka spolu. Koľko cukríkov mala Marienka a koľko cukríkov mal 

Peter? 

Marienka mala .................... cukríkov a Peter mal .......................... cukríkov. 

9. Aký je súčet najmenšieho nepárneho 4-ciferného čísla a najväčšieho párneho 5-ciferného 

čísla? 
Súčet čísel je ................................ 

10. Zbojník Chmaták si jedného dňa išiel zrátať lup, ktorý sa mu podarilo nazbíjať. Zistil, že má tieto 

veci: 7 korálkových náhrdelníkov – každý za 8 zlatých, 9 perál – každú za 6 zlatých a 8 prsteňov – 

každý za 5 zlatých. Aká je hodnota jeho lupu?  

Jeho lup má hodnotu ........ zlatých. 

11. Doplň chýbajúce údaje: 
 

73 .....      7 cm 3 mm 

15 dm ....... mm 

30 dm + 4 m ........ cm 

3700 g 3 ...... 700g 

 
 

12. Žiaci 5.A išli na film Hľadá sa Dory. Film začali premietať o deviatej hodine a štyridsiatej piatej 

minúte a skončili o štvrť na dvanásť. Koľko minút trval film?  

Film trval ...................................... minút. 

13. Aká číslica sa nachádza v čísle 9 850 437 na mieste  

a)stoviek  

b)desaťtisícok  



VERZIA B 

1. Porovnaj znakmi  >, <, = 

4.(31 - 22)             6 . 5 -  3 . 9 

51 + 2.3.0             48 : (3 + 5) 

(29+13): 6           (42 –7): 5 

18 + 5 . 9            73 – 3.8 

 

2. V kopírovacom centre vytlačia denne 1200 kópií. Jedna kópia stojí  11 centov. Náklady na 

vytlačenie jednej kópie sú štyri centy. Predavačka dostane denne 25 eur. Koľko zarobí 

kopírovacie centrum na deň? 

Kopírovacie centrum zarobí za deň ......................... eur. 

3. Dínom, dánom, tobogánom... 

                      7 . 8                - 38              : 3               . 9              + 18              : 8 =     

   

4. Oliver zistil, že pri cvičení rôznych cvičení spotrebuje rôzne množstvo energie. Keď pláva, 

spotrebuje 3 465 kalórií, pri behu je to 2 139 kalórií a pri bicyklovaní 1 980 kalórií. Postačí mu 

zjesť jednu fitness tyčinku so 7 593 kalóriami, aby zvládol všetky tri cvičenia? 

Jožkovi  postačí  / nepostačí   zjesť jednu čokoládu. 

5. Ako majú mama s otcom naplánovať záhradku? Plán na tento rok: 

4. Reďkovka sa môže sadiť vedľa paradajky a mrkvy. 

5. Cibuľa sa môže sadiť vedľa mrkvy, ale nie vedľa paradajky. 

6. Reďkovka  sa nemôže sadiť vedľa cibule. 

Výsledok zakreslite do obrázku. 

       

 

 

 

 

                                 



6. Monika má krok dlhý 5 dm. Koľko krokov urobí, kým obíde obdĺžnikové ihrisko dlhé 1000 dm 

a široké 25 m? 

Monika urobí spolu ................. krokov. 

7. Čísla odčítaj a rozdiel zaokrúhli na tisícky. 

d) 28 977 a 5 812 

e) 21 500 a  6 781 

f) 34 749 a  29 659 

13. Ninka mala vo vrecúšku 47 cukríkov. Sárka mala o 35 cukríkov viac ako Ninka a Tomáš mal o 20 

cukríkov menej ako Ninka a Sárka spolu. Koľko cukríkov mala Sárka a koľko cukríkov mal Tomáš? 

Sárka mala .................... cukríkov a Tomáš mal .......................... cukríkov. 

14. Zbojník Zubadlo si jedného dňa išiel zrátať lup, ktorý sa mu podarilo nazbíjať. Zistil, že má tieto 

veci: 3 korálkové náramky – každý za 7 zlatých, 7 prsteňov – každý za 5 zlatých a 8 briliantových 

náušníc – každú za 9 zlatých. Aká je hodnota jeho lupu?  

Jeho lup má hodnotu ........ zlatých. 

15. Doplň chýbajúce údaje: 
 

 .....dm      6 m 4 dm 

23 000 mm ....... dm 

400 mm + 9 m ........ cm 

11 250 g 11 ...... 250g 

 

16. Aký je súčet najväčšieho párneho 5-ciferného čísla a najmenšieho nepárneho 3-ciferného 

čísla? 

Súčet čísel je ................................ 

17. Žiaci 5.A išli na film Hľadá sa Dory. Film začali premietať o štvrť na jedenásť a skončili o jedenástej 

hodine a štyridsiatej piatej minúte. Koľko minút trval film? 

Film trval ...................................... minút. 

14. Aká číslica sa nachádza v čísle 7 038 215 na mieste  

a)desiatok  

b)stotisícok  


