Přijímací zkoušky - matematika - osmileté studium
23. dubna 2007
Letos budete řešit příklady z matematiky formou testu. Do volného místa pod zněním příkladu
napiš postup počítání. Shoduje-li se Tvůj výsledek s některým z výsledků a) b) c) zakroužkuj jej.
Máš li jiný výsledek počítání, napiš ho do řešení d).
1. Doplň chybějící číslo tak, aby platila rovnost.
(27 : 3 - 6) + ........ - 6 : 3 = 34
a) 31

b) 32

c) 34

d) ...........

2. Napiš číslo, které se skládá z 22 tisíců, 22 desítek a 22 jednotek.
a) 24222

b) 22422

c) 22242

d)............

3. Pro které z následujících čísel platí, že je sudé, trojciferné a jeho ciferný součet je větší než 4 a
menší než 8.
a) 1604

b) 322

c) 123

d) 112

4. Na louce je stejný počet ovcí a kachen. Mají dohromady 168 nohou. Kolik ovcí a kolik kachen je
na louce?
a) 26

b) 28

c) 30

d)...........

5. Jakou část obrazce složeného z 8 čtverečků vyplňují vyšrafované plochy?

a)

2
3

6. Radim přečetl

b)

8
17

c)

7
16

d) ............

7
knihy Neználek ve Slunečním městě, která má 280 stran. Kolik stran už
10

Radim přečetl?
a) 169

b) 195

c) 176

d) ............

7. Vstupenka na představení stojí 55 Kč. Dětská vstupenka je o levnější. Kolik zaplatí za vstupenky
čtyřčlenná rodina, tatínek, maminka a dvě děti?
a) 167 Kč

b) 176 Kč

c) 143 Kč

d) ............

8. Obdélník se stranami 8 cm a 70 mm má obsah
a) 42 cm2

b) 560 cm2

c) 5600 m2

d) ............

c) 30 cm

d)..........

9. Obdélník z předchozího příkladu má obvod
a) 300 cm

b) 280 mm

10. Auto ujelo za 3 hodiny 216 kilometrů. Kolik metrů ujelo za jednu minutu?
a) 120 m

b) 720 m

c) 1200 m

d) ...........

11. Fanda usnul večer ve 21 hodin 18 minut a ráno se probudil v 6 hodin 45 minut. Jak dlouho
spal?
a) 10 hod 25 min

b) 9 hod 27 min

c) 10 hod 27 min

d) ...........

12. Osm jablek váží stejně jako šest hrušek. Jedna hruška váží 0,2 kg. Kolik váží jedno jablko?
a) 15 g

b) 0,15 kg

c) 1500 g

d) ..........

13. Hmotnost srnky je asi 40 kg, hmotnost hrocha je 2 tuny. Kolikrát je hroch těžší než srnka?
a) 25 krát

b) 45 krát

c) 60 krát

d) ..........

14. Maminka jela s Evou nakoupit na malou rodinnou oslavu. Koupily 246 g šunkového salámu,
528 g pomazánky, 12 rohlíků po 13 gramech, 4 kg hladké mouky. Kolik váží celý nákup?
a) 5 kg 340 g

b) 4 kg 929g

c) 4430 g

d) ........

15. Anička je třikrát mladší než tatínek a dvakrát starší než bratr Tomáš. Mamince je 34 let a je
o 2 roky mladší než tatínek. Kolik let je všem členům rodiny?
a) 90

b) 92

c) 88

d) ..........

16. Když Martinův věk zvětšíš pětkrát a přičteš k tomu 5 dostanež číslo 50. Kolik let je Martinovi?
a) 8

b) 9

c) 10

d) ........

b) 8

c) 10

d) ........

17. Kolik hran má kvádr?
a) 6

18. Rozříznutí prkna na dvě části stojí 2,50 Kč. Kolik Kč stojí rozříznutí prkna na pět částí?
a) 12,50 Kč

b) 15 Kč

c) 10 Kč

d) .......

19.V reklamě vyráběli z barevného pásu písmena. Kolik cm2 pásu se spotřebovalo na písmeno H.

a) 155cm2

b) 175cm2

c) 180 cm2

d) .........

20. Písmeno H z minulého příkladu obtáhli po obvodu čarou jiné barvy. Kolik cm měřila tato čára ?
a) 80 cm

b) 75 cm

c) 85 cm

d) ..........

