
Zadania na ústne skúšanie z MAT 
4. ročník 

 
šk. rok 2016/2017 

 
Zadanie 1 

 
Vysvetlite pojem množina, prvok množiny, Vennove diagramy.  
Ktoré operácie s množinami poznáte?  
Uveďte príklad disjunktných množín.  
Pomenujte množiny N 0, Z +, Q - , I.  

 
Zadanie 2 

 
Objasnite, čo je to výrok, čo je jeho pravdivostná hodnota a čo je jeho negácia. 
Pomocou všetkých logických spojok (konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia) vytvorte zložené 
výroky z jednoduchých výrokov  A a B, ak  A: Príde Adam, 

B: Príde Betka. 
Ako sa negujú kvantifikované výroky   xVMx :  alebo   xVMx : ? 
 

Zadanie 3 
 

Charakterizujte množinu reálnych čísel, jej podmnožiny Q, I a objasnite vzťahy medzi nimi.  
Definujte absolútnu hodnotu reálneho čísla a zapíšte jej matematické vyjadrenie.  
Na číselnej osi znázornite množinu M = x  R  x 4. 
 

Zadanie 4 
 
Charakterizujte ekvivalentné a neekvivalentné úpravy rovníc.  

Popíšte riešenie nerovníc v súčinovom a podielovom tvare    
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Vymenujte metódy riešenia sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. 
Ako riešime sústavu troch rovníc o troch neznámych? 
 

Zadanie 5 
 
Ktoré matematické výrazy sa nazývajú mnohočleny? 
Uveďte vzťahy pre druhú a tretiu mocninu dvojčlena a vzťahy pre súčet a rozdiel tretích mocnín 
jednočlenov. 
Vysvetlite pojem usmerňovanie zlomkov. 
Popíšte riešenie iracionálnych rovníc. 

 
Zadanie 6 

 
Uveďte, ktorá rovnica sa nazýva kvadratická a opíšte riešenie neúplných a úplných kvadratických rovníc. 
Vysvetlite vzťah medzi diskriminantom a počtom koreňov kvadratickej rovnice. 
Objasnite postup rozkladu kvadratického trojčlena  652  xx  na súčin koreňových činiteľov. 
Ako sa rieši sústava lineárnej a kvadratickej rovnice?  
 



 
 

Zadanie  7     
 

Definujte mocninu s prirodzeným a celočíselným exponentom.  
Uveďte pravidlá  pre počítanie s mocninami.  
Definujte n-tú odmocninu reálneho čísla x. 
Uveďte pravidlá  pre počítanie s odmocninami. 
Čo rozumiete pod pojmom čiastočné odmocňovanie?    

 
Zadanie  8    

 
Objasnite obsah pojmov funkcia, monotónna funkcia, ohraničená funkcia, maximum funkcie, minimum 
funkcie.  
Napíšte predpis ľubovoľnej lineárnej funkcie, popíšte význam jednotlivých koeficientov, načrtnite jej graf 
a určite jej  vlastnosti.    
Vysvetlite pojem lineárna lomená funkcia a opíšte jej vlastnosti. 
Načrtnite graf funkcie xy   a určite jej vlastnosti. 

 
Zadanie  9   

 
Uveďte príklad kvadratickej funkcie, načrtnite jej graf a určte jej D(f), H(f), monotónnosť, ohraničenosť, 
maximum a minimum.  
Určte súradnice vrchola paraboly 542  xxy  a jej priesečníky s osou x a osou y. 
Vysvetlite pojem iracionálna funkcia. Ako sa riešia iracionálne rovnice? 
 

 
Zadanie  10   

 
 
Definujte mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom. Uveďte ich definičný obor a obor funkčných  
hodnôt.  
Načrtnite grafy funkcií  y = x -3 a  y =  – (x – 1)3  a  popíšte ich vlastnosti.  
 
 

Zadanie  11   
 
Definujte aritmetickú postupnosť.  
Vysvetlite pojmy člen postupnosti a diferencia.  
Vyjadrite n –tý člen postupnosti pomocou prvého člena.  
Ako určíme súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti ?  
Zistite, či je postupnosť   112 nn  aritmetická. 

 
Zadanie  12   

 
Uveďte predpis exponenciálnej funkcie a opíšte jej vzťah k logaritmickej funkcii. 

Načrtnite grafy funkcií xyf 2:   a  
x

yg 







2
1: a  zovšeobecnite vlastnosti exponenciálnych funkcií pre 

rôzne základy. 
Pomocou grafu exponenciálnej funkcie zistite, či je číslo   3,13,0  väčšie ako jedna. 
Ako sa riešia exponenciálne rovnice? 
 



 
Zadanie  13  

 
Uveďte predpis logaritmickej funkcie a opíšte jej vzťah k exponenciálnej funkcii.  
Načrtnite grafy funkcií xyf 2log:   a  xyg

2
1log:   a zovšeobecnite vlastnosti logaritmických funkcií 

pre rôzne základy.  

Pomocou grafu logaritmickej funkcie zistite, či je číslo 
2
3log

3
2  kladné alebo záporné. 

Ako sa riešia logaritmické rovnice? 
 

Zadanie  14   
 
Vysvetlite pojem logaritmus kladného čísla  x ( xR+ ).  
Uveďte vety o logaritmoch.  
Vyjadrite neznámu x zo vzťahu cbay x  . , kde a,b,c sú kladné reálne čísla. 
Objasnite pojem prirodzený a dekadický logaritmus. 
 

Zadanie  15   
 
Uveďte príklady rozličného určenia postupnosti (rekurentný vzťah, vzorec pre n-tý člen). 
Vysvetlite pojmy geometrická postupnosť a kvocient. 
Uveďte vzťahy medzi členmi postupnosti a výpočet súčtu prvých n členov postupnosti. 
Popíšte použitie geometrickej postupnosti v praxi (pravidelný rast a pokles). 
 

Zadanie  16   
 

Definujte goniometrické funkcie sínus a kotangens na jednotkovej kružnici. Načrtnite grafy a popíšte  
vlastnosti funkcií f: y = sin x. 
Ako sa zmení graf funkcie xyh 2sin:   a funkcie xyg sin2:   v porovnaní s grafom funkcie 

xyf sin:   ?  Ktoré vlastnosti funkcie h a g sa zmenili v porovnaní s vlastnosťami funkcie f. 
 

Zadanie  17    
 
Definujte goniometrické funkcie kosínus a tangens na jednotkovej kružnici. Načrtnite grafy a popíšte  
vlastnosti funkcií  f: y = cos x, g: y = tg x.  

Čo môžeme povedať o hodnotách funkcií 
3
tg  a 
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tg  ? 

Ako sa zmení graf funkcie   xyh cos:  v porovnaní s grafom funkcie xyf cos:   ?  Ktoré 
vlastnosti funkcie h sa zmenili v porovnaní s vlastnosťami funkcie f. 

 
Zadanie  18 

 
Vysvetlite pojem zhodné a podobné zobrazenie v rovine.  
Popíšte aspoň dve zhodné zobrazenia a uveďte ich vlastnosti. 
Vymenujte štyri osovo súmerné a štyri stredovo súmerné útvary. 
Vyslovte vety o podobnosti trojuholníkov. 
 

 
 
 
 



 
Zadanie  19 

 
 
Popíšte základné prvky trojuholníka.  
Ako rozdeľujeme trojuholníky v závislosti od dĺžok strán a ako v závislosti od veľkostí uhlov? 
Vysvetlite pojmy výška, ťažnica, ťažisko a stredná priečka trojuholníka. 
Ako určíme stred kružnice vpísanej a kružnice opísanej trojuholníku? 
Ako počítame obsah trojuholníka, ak poznáme dve strany a uhol, ktorý zvierajú a keď poznáme tri strany? 
Ktoré vzťahy môžeme použiť pri riešení pravouhlého trojuholníka? 

 
Zadanie  20 

 
Aký je rozdiel medzi rovnobežníkom a lichobežníkom? 
Uveďte príklady rovnobežníkov a lichobežníkov a opíšte ich vlastnosti. 
Ako počítame obsahy mnohouholníkov  - pravidelných 
      - nepravidelných? 
    

Zadanie  21  
 
Porovnajte riešenie pravouhlého a všeobecného trojuholníka. 
Vyslovte sínusovú a kosínusovú vetu: matematicky aj slovne. 
Zdôvodnite, kedy používame sínusovú a kedy kosínusovú vetu. 
 

Zadanie 22 
 
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. 
Popíšte, ako by ste vypočítali -  vzdialenosť bodu od priamky, 
               -  vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok, 
               -  odchýlku dvoch priamok. 
 

Zadanie  23    
 
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  24  

 
Definujte kružnicu v rovine. Uveďte stredový tvar rovnice kružnice, ktorá má   

-  stred v začiatku sústavy súradníc a polomer r, 
-  stred v bode M m,n  a polomer r. 

Opíšte vzájomnú polohu priamky a kružnice v rovine.  
Ako vypočítate dĺžku kružnice, dĺžku kružnicového oblúka, obsah kruhového výseku a obsah kruhového 
odseku? 

 
Zadanie  25 

 
Objasnite pojem geometrické teleso a uveďte príklady geometrických telies. 
Aké druhy hranolov poznáte? 
Aký druh mnohostenov sa nazýva ihlan? 
Čo je to štvorsten a čo pravidelný štvorsten?  
Ktoré geometrické telesá sa nazývajú rotačné telesá a ako vznikajú?  



 
Zadanie  26 

 
Popíšte vzájomnú polohu dvojíc priamok 

a) v rovine, 
b) v priestore. 

Popíšte vzájomnú polohu dvoch rovín v priestore. 
Popíšte vzájomnú polohu priamky a roviny v priestore. 
 

Zadanie  27 
 
Uveďte jednoduché príklady na použitie základných kombinatorických pravidiel súčtu a súčinu. 
Ktoré skupiny prvkov v kombinatorike sa nazývajú variáciami a ktoré skupiny permutáciami a akými 
vzorcami je daný ich celkový počet? Uveďte jednoduché príklady.  
Ako je definovaný faktoriál prirodzeného čísla n  N ?   
 

Zadanie  28 
 
Ktoré skupiny prvkov v kombinatorike nazývame kombináciami a akým vzorcom je daný ich celkový počet? 
Uveďte jednoduchý príklad. 
Objasnite pojem kombinačné číslo a uveďte niektoré významné vlastnosti kombinačných čísel. 

Zostavte Pascalov trojuholník a určte hodnotu kombinačného čísla 
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Zadanie  29 

 
Objasnite pojmy náhodný pokus, náhodný jav, opačný (doplnkový) jav k náhodnému javu A v počte  
pravdepodobnosti.  
Ktorý jav nazývame jav istý a ktorý jav nazývame jav nemožný? Uveďte jednoduchý príklad. 
Ako je formulovaná klasická definícia pravdepodobnosti náhodného javu, za akých podmienok sa dá 
použiť a aké hodnoty nadobúda?  
Aký je vzťah medzi pravdepodobnosťou javu A a pravdepodobnosťou opačného javu A´ k javu A?  

 
Zadanie 30 

 
Čím sa zaoberá štatistika? Čo je to štatistický súbor a čo sú štatistické jednotky?  
Čo rozumieme pod pojmom štatistický znak a aké druhy štatistických znakov poznáme?  
Ktoré druhy charakteristiky kvantitatívneho znaku štatistického súboru poznáme a ako ich určíme alebo 
vypočítame (aritmetický priemer, modus, median, smerodajná odchýlka, rozptyl)? 
Ako možno graficky znázorňovať rozdelenie početností hodnôt určitého znaku (polygon, histogram)? 

 


