
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST Z MATEMATIKY

test A

1. Predstav si, že si vo výťahu budovy, ktorá má niekoľko poschodí a niekoľko suterénov  

    (podzemí). Ak pôjdeš z 3. suterénu o dve poschodia hore dostaneš sa na:

    a) 5. poschodie    b) 1. poschodie     c) 1. suterén d) 5. suterén

2. Ktoré číslo je o päťdesiat väčšie ako najmenšie sedemciferné číslo?

    ______________________________________________________

3. Prepíš na arabské čísla a výsledok zapíš rímskymi:

    XXV - XIX = ____________________________________________

4. Zakrúžkuj dvojicu čísel, ktorá je porovnaná nesprávne:

    a) 505 505 > 505 055 c) 550 550 > 550 505 

    b) 505 555 < 550 000 d) 555 500 > 555 505

5. Zakrúžkuj číslo, ktoré spĺňa všetky tieto podmienky súčasne:

- číslica na mieste desaťtisícok je o 4 väčšia ako číslica na mieste stoviek,
- číslo je šesťciferné,
- na mieste jednotiek je číslica 7,

     a) 276 382    b) 87 456 c) 107 458 d) 587 456  

6. Vypočítaj: (8 - 2 . 3) . (16 : 4 + 4) =

7. Aký bude zvyšok po delení 60 číslom 7?

Obráť na druhú stranu. 
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8. Škola zakúpila do školskej knižnice 12 kníh po 4 €, 10 kníh po 6 € a 15 kníh po 9 €. 

    Na zakúpenie mala sumu 320 €. Koľko eur škole zvýšilo? (Riešenie, odpoveď.) 

          

9.  Napíš najväčšie štvorciferné číslo, ktorého ciferný súčet je 5.

      ________________________________________________
 

10. Napíš najmenšie štvorciferné číslo, ktorého ciferný súčet je 5.

      _______________________________________________

11. Ktoré číslo je o 10 menšie ako najmenšie štvorciferné číslo?

      ________________________________________________

12. Aký je súčet najväčšieho trojciferného a najmenšieho trojciferného čísla?

      ________________________________________________  

13. Doplň vynechané čísla. (Počítaj po riadkoch.)

     a) 34 + ..... = 50   b) 125 - ..... = 99   c) ..... - 45 = 105 d) 1 200 + ........ = 1 509

     e) 15 . ..... = 30   f) 80 : ..... = 20 g) ..... . 7 = 77 h) ..... : 5 = 40

14. Doplň: 

Obráť na druhú stranu. 
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      a) výsledok sčítania je  _______________      c) výsledok násobenia je ______________

      b) výsledok odčítania je   ______________    d) výsledok  delenia je  _______________

15. Janka a Karolínka zbierajú rôzne pohľadnice. Spolu majú ich 280.

      Koľko pohľadníc môže mať Janka a koľko Karolínka ? Zakrúžkujte 3 možnosti.

    

      a) 35 a 245     b) 208 a 82       c) 80 a 200      d) 110 a 190       e) 39 a 241        f) 90 a 290

16. Koľko rôznych úsečiek je vyznačených na obrázku? 

 
                                                                                                                   C      
                                                                                       B
                                      

    A

       Úsečky sú: _________________________________________________________    

17. Dve žlté stužky meranú spolu 3 m. Šesť modrých stužiek má spolu 318 cm. Dvadsaťštyri

      zelených stúh má spolu dĺžku 6 m. Koľko centimetrov by merala stuha zošitá z dvoch 

      modrých, šiestich zelených a jednej žltej stužky? (Všetky stužky majú rovnakú veľkosť.)

Obráť na druhú stranu. 


