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TEST VŠP 
 
1. Do prieskumu pred voľbami sa zapojilo 1000 oprávnených voličov istej obce. Tabuľka uvádza, koľko 

voličov by hlasovalo za jednotlivé strany (kandidovali iba tri strany).  

 
Ktoré tvrdenie výsledkoch prieskumu je podľa údajov v tabuľke nepravdivé? 
A. Najviac hlasov získala strana B, ktorú si vybralo aj najviac opýtaných mladších ako 31 rokov. 
B. Najviac opýtaných bolo vo veku 31 — 60 rokov. 
C. Strana A získala najviac hlasov medzi voličmi vo veku nad 60 rokov. 
D. Voliči do 22 rokov si najviac vyberali stranu, ktorú úplne ignorovali najstarší voliči nad 60 rokov. 

 
2. V tabuľke sú údaje o návštevnosti štadióna Ondreja Nepelu počas hokejových zápasov HC Slovan 

Bratislava v decembri 2016 v rámci základnej časti KHL. 

 
Ktoré z uvedených tvrdení vyplývajú z údajov v tabuľke? 
A. Štadión Ondreja Nepelu ma kapacitu 10 055 divákov. 
B. V decembri prišlo najmenej divákov na zápas s tímom Salavat Julajev Ufa. 
C. V prvej polovici decembra odohral HC Slovan v Bratislave v rámci KHL tri zápasy. 
D. Počas posledných dvoch decembrových zápasov bol štadión Ondreja Nepelu vypredaný. 

 
3. V tabuľke sú uvedené výsledky siedmich riešiteľov istej matematickej súťaže. Všetci riešili rovnaký 

test.  

 
Ktoré z uvedených tvrdení vyplývajú z údajov v tabuľke? 
A. V teste sa dalo získať viac ako 90 bodov. 
B. 60 bodov získalo v teste 42 súťažiacich. 
C. 378 súťažiacich získalo v teste plný počet bodov. 
D. Lukáš získal menej ako polovicu možných bodov. 
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4. Čísla v tabuľke udávajú spotrebu niektorých druhov potravín a nápojov na Slovensku v rokoch 
2010 — 2013 v prepočte na jedného obyvateľa.  

 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z údajov v tabuľke? 
A. Viac ako polovicu spotrebovaného masa v rokoch 2010 — 2013 tvorilo bravčové mäso. 
B. V roku 2010 tvorila spotreba masla menej ako desatinu spotreby všetkých tukov a olejov. 
C. V rokoch 2010 — 2013 spotreba zeleniny a zeleninových výrobkov z roka na rok rástla. 
D. V roku 2012 vypil jeden obyvateľ v priemere menej ako 100 litrov alkoholických nápojov. 

 
5. Tabuľka zachytáva údaje o počte Informačných centier mladých (ICM) na Slovensku a ich klientoch 

v niektorých krajoch v roku 2013.  

 
V ktorom z uvedených krajov bol priemerný počet klientov pripadajúcich na jedno ICM menší ako 
2000? 
A. v Prešovskom 
B. v Žilinskom 

C. v Nitrianskom  
D. v Trenčianskom  

 
6. V tabuľke sú uvedené údaje o obsahu živín v obľúbenom raňajkovom pokrme – müsli.  

 
Ktoré z uvedených tvrdení je podľa údajov v tabuľke 
nepravdivé?  
A. V 100 g müsli sa nachádza v priemere o 50 g viac 
sacharidov ako tukov. 

B. Tretinu hmotnosti tukov v 100 g müsli tvoria nasýtené 

mastné kyseliny. 

C. V jednej porcii pokrmu z müsli je rovnaké percento 

odporúčanej dennej dávky vitamínu B1 a železa. 

D. V jednej porcii pokrmu z müsli je dvakrát viac sodíka 

ako vitamínu B1. 
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7. Každoročne na svete podľahne 1,4 milióna deti vo veku do 5 rokov chorobám, ktorým by sa dalo 
predísť očkovaním. Graf znázorňuje podiel jednotlivých detských infekčných chorôb na tomto 
počte úmrtí. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z grafu? 

 
A. Najviac týchto úmrtí spôsobujú osýpky. 
B. Hemofilná chrípka typu b má na svedomí viac 
ako štvrtinu spomínaných úmrtí. 
C. Tetanus je choroba, ktorá sa najmenšou mierou 
podieľa na spomínaných úmrtiach. 
D. Keby boli všetky deti na svete zaočkované proti 
čiernemu kašľu, mohla sa predísť pätine týchto 
úmrtí.  
 
 
 

8. Graf znázorňuje počet registrovaných vozidiel na Slovensku v rokoch 2003 – 2008.  

 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je podľa grafu nepravdivé? 
A) V rokoch 2004 a 2007 bol na Slovensku približne rovnaký počet vozidiel. 
B) Iba v jednom roku počet vozidiel oproti predchádzajúcemu roku klesol. 
C) Najviac vozidiel oproti predchádzajúcemu roku pribudlo v roku 2008. 
D) V roku 2008 bol počet vozidiel viac ako dvojnásobok počtu vozidiel v roku 2006. 
 

9. Bratia Boris a Richard sa vybrali z domu k bable do dediny vzdialenej 8 km. graf vyjadruje, ako sa 
menila ich vzdialenosť od domu v závislosti od času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ktoré tvrdenia sú pravdivé? 
A. Richard vyrazil o pol hodinu neskôr ako Boris. 
B. Richard mal po ceste dve prestávky. 
C. Borisovi trvala cesta 165 minút. 
D. Boris po ceste trištvrte hodiny oddychoval. 
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10. Graf zobrazuje počet žiakov 6. — 9. ročníka ZŠ zapojených do súťaže EXPERT geniality show. Údaje 
v grafe sú v rovnakom poradí ako v popise vedľa grafu.  

 
Ktoré z uvedených tvrdení vyplývajú z grafu? 
A. Najmenej súťažiacich z jedného ročníka bolo deviatakov v školskom roku 2012/13. 
B. V každom školskom roku súťažilo viac ako 1000 siedmakov. 
C. Celkový počet súťažiacich bol v každom školskom roku väčší ako 4500. 
D. V školskom roku 2008/09 súťažilo približne 1500 šiestakov. 
 

11. Graf znázorňuje mieru nezamestnanosti na Slovensku v jednom kraji v rokoch 2014 až 2016.  

 
Ktorá z uvedených informácii vyplýva z grafu? 
A. Najnižšia miera nezamestnanosti bola v druhom polroku roku 2016. 
B. Najväčší rozdiel medzi maximálnou a minimálnou mierou nezamestnanosti počas roka bol v 

roku 2015. 
C. Miera nezamestnanosti dosiahla maximum v roku 2015.  
D. Najnižšia miera nezamestnanosti v každom zo sledovaných rokov bola v júni. 
 

12. Graf znázorňuje, koľko kilometrov prešiel cyklista v závislosti od času.  
 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva 
z grafu?  
A. Medzi 8. a 14. hodinou cyklista odpočíval 1,5 
hodiny.  
B. Najväčšia rýchlosť, ktorou sa cyklista 
pohyboval, bola 20 km/h. 
C. Najpomalšie cyklista bicykloval medzi 10. 
a 11. hodinou. 
D. Medzi 10. a 13. hodinou prešiel cyklista 60 
km.   
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 Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. C 

2. A, B, D 

3. A, D 

4. C 

5. A 

6. D 

7. C 

8. D 

9. A, C, D 

10. A, D 

11. B 

12. D 

 

 

 

 


