
Zadania na ústne skúšanie z MAT 
3. ročník 

 
1. polrok šk. roka 2016/2017 

 
Zadanie  1   

 
Určte hodnotu goniometrických funkcií ľubovoľného uhla na jednotkovej kružnici.  
Načrtnite grafy goniometrických funkcií a určte z nich niektoré vlastnosti ( definičný obor, obor hodnôt,  
intervaly monotónnosti, extrémy, periódu, párnosť, nepárnosť funkcií). 
Uveďte základné vzťahy medzi goniometrickými funkciami a vzťahy pre dvojnásobný uhol. 

 
Zadanie  2    

 
Uveďte vzťahy, ktoré sú dôležité pri riešení pravouhlého trojuholníka (Pytagorova veta, Euklidove vety, 
goniometrické funkcie). 
Uveďte základné vety (sínusová a kosínusová) pre riešenie všeobecného trojuholníka a popíšte ich 
použitie. 

Zadanie  3 
 
Popíšte na kocke vzájomnú polohu dvoch priamok, dvoch rovín, priamky a roviny. 
Uveďte vzťahy pre výpočty objemov a povrchov nasledujúcich telies: hranol (kocka, kváder), ihlan, 
valec, kužeľ, guľa.  

 
Zadanie  4 

 
Popíšte význam štatistiky.  
Charakterizujte na konkrétnych príkladoch pojmy štatistický súbor, štatistická jednotka a znak.  
Uveďte konkrétne príklady kvalitatívnych a kvantitatívnych štatistických znakov.  
Graficky znázornite rozdelenie početností hodnôt určitého znaku (polygón početnosti, histogram). 

 
Zadanie  5 

 
Určte a vypočítajte na konkrétnom príklade charakteristiky kvantitatívneho znaku štatistického súboru 
(aritmetický priemer, harmonický priemer, geometrický priemer, modus, medián, smerodajná odchýlka, 
rozptyl). 

 
Zadanie 6 

 
Vysvetlite pojem karteziánska sústava súradníc v rovine. 
Zvoľte si v karteziánskej sústave súradníc dva body A a B, vypočítajte ich vzdialenosť a súradnice stredu 
úsečky AB. Zvoľte si tretí bod C a vypočítajte súradnice ťažiska trojuholníka. 
 
 

Zadanie  7    
 

Vysvetlite na konkrétnych príkladoch obsah pojmov vektor, jednotkový vektor a umiestnenie vektora. 
Vypočítajte súradnice vektora určeného dvojicou bodov, určte jeho veľkosť a vektor opačný k danému 
vektoru. 
Interpretujte geometricky súčet a rozdiel vektorov, súčin reálneho čísla a vektora.  
Určte skalárny súčin vektorov, odchýlku dvoch vektorov, vektor kolmý na daný vektor a vektor 
rovnobežný s daným vektorom. 
 



 
Zadanie  8 

 
Vysvetlite pojmy smerový a normálový vektor priamky a popíšte ich vzájomné prepojenie. 
Popíšte vzájomnú polohu dvoch priamok v rovine pomocou ich smerových vektorov a spoločných bodov. 
Uveďte parametrické rovnice priamky v rovine.  
 
 

Zadanie  9    
 
Uveďte tvar všeobecnej rovnice priamky v rovine a prepíšte ju na smernicový tvar. 
Vysvetlite význam jednotlivých koeficientov vo všeobecnej aj v smernicovej rovnici priamky.  
Uveďte vzťah medzi koeficientami všeobecných rovníc dvoch rovnobežných, resp. kolmých priamok a 
vzťah medzi smernicami dvoch rovnobežných, resp. kolmých priamok.  

 
Zadanie  10  

 
Popíšte, ako by ste vypočítali -  vzdialenosť bodu od priamky, 
               -  vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok, 
               -  odchýlku dvoch priamok. 

 
 


