
Test A 

1./        Cez rieku sa v člnoch naraz preplavilo 141 ľudí. 60 ľudí sa preplavilo v päťmiestnych 

člnoch, 36 ľudí v štvormiestnych člnoch, ostatní v trojmiestnych člnoch.  

            Koľko člnov použili, ak všetky boli plne obsadené ?                         

 

2./        Jožko odišiel z domu o 9 hodine 10 minúte. Cesta do obchodného centra mu trvala 25 

minút. Domov sa vrátil o 11 hodine 40 minúte, pričom spiatočná cesta mu trvala o 5 

minút viac ako cesta do obchodného centra. Koľko minút bol Jožko v obchodnom 

centre ?                          

                                                                                                                                                  

3./        Vypočítajte rozdiel najväčšieho štvorciferného čísla a najmenšieho trojciferného čísla.    

             

4./        Janke kvapol na správne vypočítanú úlohu atrament. Aké číslo je pod machuľou ?    

                  
                                                                                                                                         

5./        Bazén má tvar a rozmery podľa obrázka. Koľkými krokmi obíde plavčík celý bazén 

po jeho okraji, ak robí kroky dlhé 60 cm ?           

             

 

 

 

 

 

 

 

6./        Doplňte tabuľku zaokrúhľovania:          

                                                                                                                       

7./        Vypočítajte:              

             a/    435 + 5 . 32 – 105 : 3 =   

          b/    88 – 2 . ( 5 . 8 – 24 : 8 ) =   
 

8./        Vypočítajte:              

            a/ O koľko je súčin čísel 97 a 8 väčší ako podiel čísel 108 a 9 ?   

                 

            b/ Koľkokrát je súčet čísel 19 a11 menší ako rozdiel čísel 156 a 36 ?    

ČÍSLO ZAOKRÚHLENÉ  NA 

DESIATKY STOVKY TISÍCKY DESAŤTISÍCKY 

99 764     



                 

9./        Doplňte správne číslo:            

            

            a/ Na obrázku je ............................... trojuholníkov.  

 

            b/ Na obrázku je ............................... štvorcov. 

 

            c/ Na obrázku je ............................... obdĺžnikov. 

 

 

 

  



Test B 

 

1./        Cez rieku sa v člnoch naraz preplavilo 153 ľudí. 70 ľudí sa preplavilo v päťmiestnych 

člnoch, 32 ľudí  v štvormiestnych člnoch, ostatní v trojmiestnych člnoch.  

            Koľko člnov použili, ak všetky boli plne obsadené ?                         

             

2./        Janka odišla z domu o 8 hodine 20 minúte. Cesta do obchodného centra jej trvala 30 

minút. Domov sa vrátila o 11 hodine 50 minúte, pričom spiatočná cesta jej trvala o 5 

minút menej ako cesta do obchodného centra. Koľko minút bola Janka v obchodnom 

centre ?       

             

3./        Vypočítajte súčet najmenšieho päťciferného čísla  a najväčšieho trojciferného čísla.    

             

4./        Jožkovi kvapol na správne vypočítanú úlohu atrament. Aké číslo je pod machuľou ?    

               

             
    

5./        Bazén má tvar a rozmery podľa obrázka. Koľkými krokmi obíde plavčík celý bazén 

po jeho okraji, ak robí kroky dlhé 50 cm ?           

             

             

 

 

 

 

 

 

6./        Doplňte tabuľku zaokrúhľovania:          

                                                                                                                        

7./        Vypočítajte:              

             a/    435 + 5 . 52 – 201 : 3 =   

          b/    99 – 2 . ( 7 . 5 – 24 : 6 ) =   
 

8./        Vypočítajte:              

            a/ O koľko je súčin čísel 78 a 9 väčší ako podiel čísel 135 a 9 ?   

 

            b/ Koľkokrát je súčet čísel 23 a 17 menší ako rozdiel čísel 189 a 69 ?    

 

  

ČÍSLO ZAOKRÚHLENÉ  NA 

DESIATKY STOVKY TISÍCKY DESAŤTISÍCKY 

19 973     



9./        Doplňte správne číslo:            

            

            a/ Na obrázku je ............................... trojuholníkov.  

 

            b/ Na obrázku je ............................... štvorcov. 

 

            c/ Na obrázku je ............................... obdĺžnikov. 

 


