
Ukážky testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky 

 

 

1. Veveričky nazbierali prvý deň 267 orechov, druhý deň trikrát menej ako prvý deň a tretí 

deň nazbierali o 89 orechov viac než druhý deň. Koľko orechov nazbierali spolu za tri 

dni? 

 Doplň výsledok:  

 

2. Obytný dom má tri vchody očíslované nepárnymi číslami, idúcimi bezprostredne za 

sebou. Súčet dvoch čísel na krajných vchodoch je 50. Vypočítajte najväčšie z týchto 

troch čísel! 

             Doplň výsledok 

 

Vyberte správnu odpoveď! 

1. Auto prejde za 15 minút 20 km. Za koľko hodín prejde trasu dlhú 160 km, ak ide stále 

rovnako rýchlo? 

A 2 h 

B 3 h 

C 1 h 

D 4 h 

 

 

2. Na turistickej mape mierky 1:50000 je maximálna šírka Štrbského plesa 13 mm. Aká je 

v skutočnosti  najväčšia šírka Štrbského plesa?  

 

A 560 m 

B 370 m 

C 650 m 

D 380 m 

 

 

 

 

 

 



Ukážky testových úloh na prijímacie skúšky z  biológie 

 

 

1.Uveďte, ktoré dva orgány používajú dospelé žaby na dýchanie? 

                    

 _______________         _________________ 

 

2. Rozhodnite: jašterica múrová patrí do triedy?         a/ plazy 

                                                                                            b/ obojživelníky 

                                                                                            c/ ryby 

 

3.Napíšte názvy dvoch húb s lupeňmi na spodnej časti klobúčika:                        
 

_________________________ 

 

 _________________________ 

 

4.Napíšte ktoré tri bunkové organely má iba rastlinná bunka: _____________________ 

  ___________________            _________________________ 

 

  

 5.Uveďte význam  dážďovky zemnej pre poľnohospodárstvo: 

 

__________________________________________ 

 

 

6. Vyberte ktoré tvrdenie platí: 

      a/ podmienkou fotosyntézy je prítomnosť svetla, kyslíka, vody, chlorofylu 

      b/ podmienkou fotosyntézy je prítomnosť oxidu uhličitého, vody, chlorofylu, svetla 

      c/ podmienkou fotosyntézy je neprítomnosť vody a minerálnych látok 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukážky testových úloh na prijímacie skúšky zo  slovenského jazyka a literatúry 

 

1.Doplň chýbajúce písmená. 

Sedeli sme skrčení_za kríkmi a sledovali, čo sa robí okolo s_pky. Čas sa vliekol neuveriteľne 

pomal_. Medzi balvanmi  čosi hlasno p_ska alebo ostro hv_zda. Vzdušné v_r_ kmášu kriaky 

šípovej ruže a striasajú z nich žlté lupienky. Plav_dlo sa prešm_klo popod strom. To b_ musel 

chlap b_ť, čo by ma chcel nab_ť. Spýtaj sa, či treba ten p_r v_kopať. V_ máte tiež taký zv_k 

v_soko v_skakovať pri otcovom príchode. Deti pri potoku v_skali od radosti. Star_ ľudia sú 

ako dobré knihy. 

2. Označ  vetu, ktorá obsahuje iba ohybné slovné druhy.                                 

a) Celý deň husto snežilo 

b) Bolo toho  veľmi veľa. 

c) Ozvalo sa hlasné hurá. 

d) Veru je to tak. 

 

3. Napíš štyri slová zložené iba zo spoluhlások.                                                

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Nahraď nespisovné tvary spisovnými.                                                           

a) môžme ísť          ..................................                b) nové bríle            .................................. 

b) chcejú  ma biť   ...................................               d) papierový sáčok   ................................ 

 

5.Označ, v ktorej možnosti sú len akostné prídavné mená. 

a) morský dubový, pekný 

b) vysoký, hlboký, pyšný 

c) nízky, medvedí, pracovný 

d) ďaleký, baraní, horúci 

                           
 


