
Úloha č. 1: Nerovnica

Vyrieš nerovnicu:

3
5 + 8𝑥 − 16

𝑥 ≤ 1
3 + 8𝑥 − 3 − 8

10

Riešenie vyznač na číselnej osi.

Úloha č. 2: Percentá

Čo je viac: x% z 10 alebo 10% z x?

Úloha č. 3: Suroviny

Šimon bol sklamaný zo svojho 7. miesta a rozhodol sa zaistiť si nabudúce výhru tým, že si namieša
čarovný sadrokartón. Potreboval na to sadru, kartón a hypno oblak. Pričom:

• za 2 kg kartónu a 3 kg sadry zaplatil 25 €,
• za 1 kg sadry a 1 hypno oblak zaplatil 10€,
• za 1 kg kartónu a 2 hypno oblaky zaplatil 8 €

Koľko zaplatí celkovo, ak potrebuje 2 kg sadry, 2 kg kartónu a 1 hypno oblak?

Úloha č. 4: Práca s grafom

Martin pozeral v stredu predpoveď počasia na najbližších 7 dní. Viď graf č. 1.

1. Aká je priemerná najvyššia denná teplota grafu č.1?
2. Aká je priemerná najnižšia denná teplota grafu č.1?
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Na konci víkendu si pozrel Martin počasie znova. Viď graf č. 2.

3. Aká je priemerná najvyššia denná teplota grafu č.2?
4. Aká je priemerná najnižšia denná teplota grafu č.2?

Martin si všimol, že pre 3 dni, ktoré sa nachádzajú v obidvoch grafoch, je predpoveď v každom
grafe iná. Rozdiel si vysvetlil ako nepresnosť prvej predpovede počasia a za správnu považoval druhú
predpoveď.

5. Pre ktorý deň z týchto troch je medzi tabuľkami najväčší rozdiel v predpokladanej najvyššej
teplote?

6. Ktorý deň z týchto 11 má najväčší teplotný rozdiel medzi najvyššou a najnižšou teplotou?
7. Aká je priemerná najvyššia denná teplota týchto 11 dní?
8. Aká je priemerná najnižšia denná teplota týchto 11 dní?

* Odpoveď napíšte v tvare desatinného čísla zaokrúhlené na stotiny.
** K tejto úlohe netreba písať podrobný postup (pri ťažkých by sa hodil). Za správnu odpoveď na

otázky 1, 2, 3, 4, 7, 8 dostanete po 0.5 bode a za úlohy 5, 6 dostanete po 1 bode.

Úloha č. 5: Nádrž

Martin natankuje plnú nádrž svojho auta a vyjde na cesty. Cestou do cieľa spotrebuje 11/16 nádrže a
späť 3/5 zvyšku.

a) Koľko percent mu zostane v nádrži?
b) Následne po ceste späť dotankuje do plnej nádrže. Koľko pritom zaplatí za benzín ak 1/32

nádrže stojí 1,20€?

Úloha č. 6: Minca

Hádžeme 3-krát za sebou tou istou mincou. Aká je pravdepodobnosť, že padne číslo aspoň raz a
zároveň padne aj znak aspoň raz? (jednu stranu mince označíme ako znak a tú druhú ako číslo)
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Úloha č. 7: Hra na skupiny

Na hodine telesnej výchovy hrali dievčatá 9.A a 9.B hru. Učiteľka im zadala číslo (napríklad 4) a
dievčatá vytvorili skupiny (napríklad 4-členné), pričom im nikdy nezadala číslo väčšie ako 10. Tie
dievčatá, ktoré to nestihli a zostalo ich príliš málo na to, aby splnili podmienku, vypadli z hry. Skupiny
sa potom rozišli a hralo sa ďalšie kolo so zostávajúcimi dievčatami. Spolu je dievčat na hodine 27.

Hra postupovala takto:

• V 1. kole vypadli 2 dievčatá.
• Na konci 2. kola ich bolo ešte v hre 21.
• V 3. kole boli vytvorené len 2 skupiny.
• V 4. kole učiteľka zadala číslo 8 a nikto nevypadol.
• V 5. kole vypadlo 6 dievčat.
• V 6. kole vypadli 3 dievčatá.

Koľko dievčat zostalo po 6. kole ešte v hre?

* Pre plný počet bodov za túto úlohu napíšte do postupu počet vytvorených skupín v jednotlivých
kolách, z koľkých členov sa vytvorili, a koľko dievčat vypadlo v každom kole.

Úloha č. 8: 10-uholník

Všetkých 5 vyznačených uhlopriečok 10-uholníka sa pretína v jednom bode. Aký je súčet veľkostí
vyznačených uhlov?

Úloha č. 9: Tehla s.r.o.

Za február 2019 firma Tehla s.r.o. vyrobila 21000 tehiel. Od 1. 3. 2019 nastúpilo do firmy 9 nových
pracovníkov. Počas marca 2019 firma vyrobila 31500 tehál. Počas ani jedného z mesiacov sa počet
pracovníkov nemenil (t.z. počet pracovníkov 1. 2. = počet pracovníkov 28. 2.). Každý pracovník za
deň vyrobí rovnako veľa tehál. Firma vyrába tehly iba cez pracovné dni.

a) Koľko pracovníkov mala firma v marci 2019?
b) Koľko tehál vyrobí jeden pracovník za deň?
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Úloha č. 10: Kosodĺžniky

Samo si nakreslil taký kosodĺžnik ABCD, že uhol α pri bode A je menší ako uhol β pri bode B (pozri
obrázok). Potom si k nemu dokreslil nový kosodĺžnik BFEC, ktorý bol s pôvodným kosodĺžnikom
osovo súmerný podľa osi BC. Samo sa rozhodol, že si ešte dokreslí tretí kosodĺžnik DCHG, ktorý je s
pôvodným osovo súmerný podľa osi CD. Nakoniec ešte doplnil trojuholníkHCE na kosodĺžnikHCEI.
Kedy sa bod I nachádza na:

a) polrovine určenej priamkou EH obsahujúcej bod A
b) polrovine určenej priamkou EH neobsahujúcej bod A
c) priamke EH?
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