
Súťaž v riešení úloh z IQ testov Meno a priezvisko:     Dátum:  

Uvedené sú tri slová. Nájdi slovo, ktoré je k tretiemu slovu v podobnom vzťahu ako druhé k prvému.

1. breza : strom = ruža : _______ a) tulipán b) kvet c) rastlina d) záhrada

2. ísť : bežať = jazdiť : _______ a) auto b) cesta c) utekať d) uháňať

3. modrý : žltý = červený : _______ a) biely b) čierny c) zelený d) sivý

Číselné rady   sú vytvorené podľa určitých pravidiel. Zisti tieto pravidlá a doplň ďalšie číslo tak, aby rad   
pokračoval správne.
1. 9 10 12 15 19 24 30 _______

2. 40 16 20 8 10 4 5 _______

3. 1 2 2 4 8 32 256 _______

Usporiadaj písmená tak, aby si vytvoril podstatné meno v jednotnom čísle.

1. O M O C P 2. T R T Š A 3. R E Č V E 4. Á D O R I 5. R Ú K A B

K uvedenému prísloviu nájdi príslovie s podobným významom

1. Kto inému jamu kope, sám do nej spadne a) Kto má škodu, má i posmech.       b) Aj najlepší kôň sa občas potkne.

c) Kto podvádza, bude podvedený.   d) Nešťastie prichádza zriedka samo.

2. Šaty robia človeka. a) Ako prídeš, tak ťa prijmú.        b) Zástera nerobí kuchára.

c) Nie je všetko zlato, čo sa blyští.   d) Pýcha predchádza pád.

3. Čím vyšší strom, tým ťažší je jeho pád. a) Nijaký strom nerastie do neba.

b) Vysoko rúbe, nízko padne.

c) Nie je hanba spadnúť, ale zostať ležať.

d) Keď strom padne, z každého je drevo.

Vyhľadaj k uvedenému slovu slovo s rovnakým významom

1. defenzíva: a) ohľad b) obrana c) ústupčivosť d) trpezlivosť

2. fádny a) jednotvárny b) všedný c) smutný d) pomalý

3. logický a) objasňujúci b) jasný c) zákonitý d) pravdivý

Z ktorého   plášť  a je zložené predložené teleso  ?

Obrazce v troch radoch sa menia podľa určitých pravidiel. Doplň chýbajúce obrazce.

Slovná úloha 1: Z dvoch osôb má jedna 145 eur, druhá 95 eur. Koľko musí prvá dať druhej, aby mali obidve rovnako?

Slovná úloha 2: V školskej súťaži sa tretina účastníkov dostane do druhého kola. Polovica z neho postúpi do posledného

kola. To sú 14 žiaci. Koľko žiakov sa zúčastnilo súťaže?                                                       Zdroj: Reichel, W.: IQ, EQ testy, 2011


