
Zadania na ústne skúšanie z MAT 
1. ročník 

 

2. polrok šk. roka 2016/2017 

 
Zadanie 1 

 
Objasnite pojmy veriteľ, dlžník, istina, úrok, úroková miera, úrokovacie obdobie; charakterizujte RPMN. 
Aké typy úročenia poznáme? Uveďte hlavný rozdiel a demonštrujte ho pri riešení jednoduchej praktickej 
úlohy. 
 

Zadanie 2 
 

Definujte mocninu s racionálnym exponentom. 
Uveďte vety pre počítanie s mocninami v jednoduchých názorných príkladoch. 
Uveďte pravidlá pre počítanie s odmocninami a aplikujte ich pri úprave jednoduchého výrazu. 

 
Zadanie  3 

 
Objasnite pojem čiastočné odmocňovanie a uveďte jednoduchý príklad. 
Vysvetlite, čo rozumieme pod usmernením zlomku.  
Popíšte a prakticky predveďte proces usmernenia jednoduchého zlomku. 

 
Zadanie  4 

 
Definujte  pojmy zhodné a podobné geometrické zobrazenie. 
Vymenujte zhodné geometrické zobrazenia a popíšte postup konštrukcie obrazu lineárneho útvaru v danom 
zhodnom zobrazení. Popíšte rovnoľahlosť. 
 

Zadanie  5 
 

Uveďte vzťahy, ktoré platia pre dĺžky strán a výšok v pravouhlom trojuholníku (Pytagorova veta, Euklidove 
vety). Aplikujte tieto vety vo výpočte jednoduchej praktickej úlohy. 
 

Zadanie  6 
 

Objasnite pojmy uhol, veľkosť uhla (v stupňovej i oblúkovej miere), orientovaný uhol. 
Vyjadrite niektoré uhly v oblúkovej a uhlovej miere.  
Definujte funkcie ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku a použite ich pri výpočte praktickej úlohy. 

 
Zadanie 7 

 
Uveďte postup na výpočet obsahu a obvodu pravidelného mnohouholníka, ak je zadaná jeho 
a)  strana, 
b)  polomer opísanej kružnice,  
c)  polomer vpísanej kružnice. 
Opíšte, akým spôsobom postupujeme pri výpočte obsahov a obvodov nepravidelných mnohouholníkov. 



Zadanie  8 
 

Definujte, čo je to kruh, kružnica, kruhový výsek, kruhový odsek, kružnicový oblúk.  
Uveďte vzorce pre výpočet obvodu a obsahu kruhu a jeho častí a aplikujte ich vo výpočte jednoduchej 
úlohy. 

Zadanie  9 
 

Ktoré matematické výrazy sa nazývajú mnohočleny?  
Uveďte, akým spôsobom určujeme počet členov vo výraze. Čo rozumieme pod stupňom mnohočlena? 
Uveďte príklady. 

Zadanie 10 
 

Uveďte vzťahy pre druhú a tretiu mocninu dvojčlena a vzťahy pre súčet a rozdiel tretích mocnín 
jednočlenov. Použite ich pri úprave jednoduchého výrazu. 
 

Zadanie 11 
 

Vysvetlite, čo rozumieme pod pojmom lomený výraz. Uveďte príklady lomených výrazov. 
Objasnite, čo je to definičný obor výrazu a na príklade ukážte, akým spôsobom určujeme definičný obor 
lomeného výrazu. 

Zadanie  12 
 

Definujte, čo rozumieme pod pojmom zložený zlomok a akým spôsobom ho upravujeme. 
Na konkrétnom príklade popíšte postup sčitovania, odčitovania, násobenia a delenia lomených výrazov. 
 

Zadanie  13 
 

Definujte pojem ekvivalentná úprava rovnice. Uveďte príklad neekvivalentnej úpravy rovnice. 
Vyriešte jednoduchú rovnicu použitím ekvivalentných úprav. 
 

Zadanie 14 
 

Vymenujte metódy riešenia sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. Vyriešte jednoduchú 
sústavu dvoch rovníc zvolenou metódou. 
Vysvetlite, aký počet riešení môže mať sústava dvoch lineárnych rovníc. 

 
Zadanie 15 

 
Čo je riešením lineárnej nerovnice? Vyriešte jednoduchú lineárnu nerovnicu, riešenie vyznačte na číselnej 
osi a zapíšte. 
Uveďte príklad nerovnice v súčinovom a podielovom tvare. Na príklade ukážte, akou metódou riešime tento 
typ nerovníc. 
 

Zadanie 16 
Uveďte príklady rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou. Na zvolenom príklade popíšte postup ich 
riešenia. 

 
 



Zadanie 17 
 

Definujte pojmy kvadratická rovnica, koeficient kvadratickej rovnice, koreň kvadratickej rovnice, 
diskriminant.  
Uveďte vzorec pre výpočet koreňov kvadratickej rovnice a vysvetlite súvis medzi diskriminantom a počtom 
koreňov, aplikujte pri riešení zadanej rovnice.  
 

Zadanie 19 
 

Uveďte, akým spôsobom môžeme kvadratický trojčlen rozložiť na súčinový tvar. Ako súvisí tento rozklad 
s počtom koreňov príslušnej kvadratickej rovnice? 
 

Zadanie 20 
 

Na príklade uveďte postup riešenia kvadratickej nerovnice pomocou nulových bodov. 
Ako môže vyzerať riešenie kvadratickej nerovnice? Uveďte jednoduché príklady. 
 

 
 
 
 


