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TEST VŠP 
  

POSTUPNOSTI 
1. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého princípu: 

a23, d56, g89, j1112, m1415, ... 
 
Čo by v nej mohlo nasledovať? 
A. o1617 
B. o1718 

C. p1617 
D. p1718 

 
2. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého princípu: 

a, 2c, 4ef, 7hij, 11lmno, ... 
 
Čo by v nej mohlo nasledovať? 
A. 16pqrst 
B. 16qrstu 

C. 17pqrst 
D. 17qrstu 

 
3. Názvy mesiacov sme zoradili podľa istého logického princípu: 

apríl, august, december, február, január, júl, jún, marec, ... 
 
Ktorý mesiac by mal nasledovať? 
A. máj 
B. september  

C. október 
D. november 

 
4. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého logického princípu:  

2, 3, 7, 13, 27, 53, .... 
 
Ktoré dve čísla by v nej mohli nasledovať? 
A. 105, 209 
B. 105, 211 

C. 107, 212 
D. 107, 213 

 
5. Nasledujúca postupnosť kódov je utvorená podľa istého logického princípu:  

A1437, B0528, C9619, D8700, ... 
 
Aký kód by v nej mohol nasledovať? 
A. E7819 
B. E7891 

C. E9819 
D. E9891 

 
6. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého princípu:   

jn, da. ti, ši, pť, šť, sm, ... 
 
Čo by v nej mohlo nasledovať?  
A. di 
B. ša 

C. om 
D. dť 
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7. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého princípu:  
aBC, eDF, iGH, oJK, ... 
 
Čo by v nej mohlo nasledovať? 
A. uLM 
B. uMN 

C. yLM 
D. yMN 

 
 

8. Nasledujúca postupnosť slov je utvorená podľa istého logického princípu:  
rosa, dub, obec, bod, pole, šéf, ... 
 
Ktoré slovo by mohlo nasledovať? 
A. mág 
B. sneh  

C. cveng 
D. smog 

 

VENNOVE DIAGRAMY 

Na odpoveď otázok 1. a 2. použi nasledujúci Vennov diagram.  

Štvorec predstavuje počet futbalistov (chlapci aj dievčatá), trojuholník 

počet športovcov (chlapci aj dievčatá) trénujúcich každý deň a kruh 

počet dievčat.  

 

 

 

 

1. Koľko futbalistov (chlapcov) trénuje každý deň?  

 

2. Koľko dievčat hrá futbal, ale netrénuje každý deň? 

 

3. Pokús sa správne doplniť čísla do Vennovho diagramu.  

V 6.A je 27 žiakov. Rozprávali sa o tom, kto má koľko súrodencov. Zistené údaje zapísali do tabuľky.  

jedináčik 8 

sestra  12 

brat  10 

 

Ako by vyzeral Vennov graf zobrazujúci žiakov, ktorí majú súrodenca?  
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4. Informácie zozbierané prostredníctvom prieskumu uskutočneného medzi verejnosťou sú 

znázornené na Vennovom diagrame uvedenom nižšie. Preštudujte si diagram a odpovedzte na otázku. 

Ktorá z nasledujúcich možností predstavuje štátnych zamestnancov, ktorí sú platcami daní, ale nie 

sú ženami ani absolventmi vysokých škôl? 

trojuholník – platitelia daní  

kruh – absolventi vysokých škôl  

šikmý obdĺžnik – ženy  

kolmý obdĺžnik – štátni zamestnanci  

 

A. 5 

B. 7 

C. 12 

D. 6 

 

 

 

 

 

 

5. Ktorý diagram najlepšie zobrazuje vzťah medzi kuchyňou, domom a záhradou?  

A.     C.   

 

 

 

 

 

B.   D. 

 

 

 

 

5. Ktorý diagram najlepšie zobrazuje vzťah medzi mamou, synom a rodinou?  

A.     C.  

B.     D.  
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Kľúč k testu: 

Postupnosti  
P. č. Odpoveď 

1. Postupnosť a23, d56, g89, j1112, m1415 je kombináciou dvoch postupností: postupnosti 
písmen a postupnosti čísel. Pokiaľ ide o písmena, použité je každé štvrté písmeno abecedy: a, 
d, g, j, m. To znamená, že v ďalšom člene postupnosti bude písmeno p. 
Pokiaľ' ide o čísla, vždy sú použité dve za sebou idúce prirodzené čísla (napísané bez medzery), 
pričom ďalšie číslo v poradí je vynechané: 23, (4 je vynechané), 56, (7 je vynechané), 89, (10 
je vynechané), 1112, (13 je vynechané), 1415. To znamená, že v ďalšom člene postupnosti by 
mali byt použité čísla 1718 (16 vynecháme).  
Správna odpoveď je možnosť D (p1718).  

2. Postupnosť a, 2c, 4ef, 7hij, 11Imno je kombináciou dvoch postupností: postupnosti čísel a 
postupnosti písmen, pričom súčet (číslo + počet písmen) je v každom ďalšom člene o jedna 
väčší oproti predchádzajúcemu členu. Pokiaľ ide o čísla, počnúc druhým členom postupnosti 
obsahuje každý nasledujúci člen jedno číslo, pričom hodnota každého ďalšieho čísla sa zvyšuje 
oproti hodnote predchádzajúceho čísla o jedna (2+2=4, 4+3=7, 7+4=11). Teda mal by 
nasledovať člen s číslom 11+5=16. Pokiaľ ide o písmená, počnúc druhým členom postupnosti 
obsahuje každý nasledujúci člen o jedno písmeno viac ako predchádzajúci člen, pričom jedno 
písmeno je vždy vynechané: a, (b je vynechané), jedno písmeno c, (d je vynechané), dve 
písmena ef, (g je vynechané), tri písmena hij, (k je vynechané), Štyri písmena Imno, (p bude 
vynechané), takže mal by nasledovať člen s piatimi písmenami qrstu. 
Správna odpoveď je možnosť B (16qrstu).  

3. Mesiac v roku sú zoradené podľa abecedy.  
Správna odpoveď je možnosť A (máj). 

4. V postupnosti 2, 3, 7, 13, 27, 53 platí: 
7=(2+3)+2 
13 =(2+3+7)+1 
27 =(2+3+7+13)+2 
53 =(2+3+7+13+27)+1 
Ďalší člen postupnosti dostaneme tak, že sčítame všetky predchádzajúce členy a pripočítame 
1 alebo 2, pričom tieto dve čísla striedame. 
Nasledujúci člen postupnosti by teda mal byt (2+3+7+13+27+53)+2=107 a ďalší 
(2+3+7+13+27+53+107)+1=213 
Správna odpoveď je možnosť D (107, 213).  

5. V postupnosti kódov A1437, B0528, C9619, D8700 je vždy prvé písmeno kódu tvorené 
nasledujúcim písmenom abecedy. Ďalší kód teda bude začínať písmenom E. 
Prvá číslica v kódoch nadobúda postupne hodnoty 1, 0, 9, 8, mohla by teda nasledovať číslica 
7. Druhá číslica v kódoch nadobúda postupne hodnoty 4, 5, 6, 7, mohla by teda nasledovať 
číslica 8. Tretia číslica v kódoch nadobúda postupne hodnoty 3, 2, 1, 0, mohla by teda 
nasledovať číslica 9. Štvrtá číslica v kódoch nadobúda postupne hodnoty 7, 8, 9, 0, mohla by 
teda nasledovať číslica 1.  
Správna odpoveď je možnosť B (E7891).  

6. Postupnosť je jn, da, ti, ši, pť, št, sm je tvorená prvým a posledným písmenom základných 
čísloviek. 
Správna odpoveď je možnosť C (om). 

7. Postupnosť aBC, eDF, iGH, oJK tvoria písmená slovenskej abecedy, ktoré sú rozdelené do trojíc 
písmen, pričom prvé písmeno trojice tvoria samohlásky a sú napísané malým písmenom (a, 
e, i, o). Takže nasledovať by mala trojica písmen, z ktorých prvé písmeno je samohláska u 
(napísaná malým písmenom). Zvyšné dve písmená v trojici sú postupne všetky spoluhlásky 
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abecedy a sú napísané veľkými písmenami (BC, DF, GH, JK), to znamená, že nasledovať by mali 
spoluhlásky LM.  
Správna odpoveď je možnosť A (uLM).  

8. Postupnosť rosa, dub, obec, bod, pole, šéf tvoria slová, ktoré sú zakončené postupne 
písmenami slovenskej abecedy. To znamená, že by mohlo nasledovať slovo zakončené 
písmenom g. Také slová sú v možnostiach A, C aj D. Treba si tiež všimnúť, že v danej 
postupnosti sa striedajú štvorpísmenové slova s trojpísmenovými. Posledné slovo šéf tvoria 
tri písmená, takže nasledovať by mohlo slovo so štyrmi písmenami.  
Správna odpoveď je možnosť D (smog).  

 

Vennove diagramy  

1 7 

2. 4 

3. 27 – 8 = 19 
(12 + 10) – 19 = 3 
12 – 3 = 9 
10 – 3 = 7 
 

4. B 

5.  D (kuchyňa je v dome, záhrada je mimo domu) 

6.  D (mama a syn sú súčasťou rodiny) 

 

 

 

 


