
Zadania na ústne skúšanie z MAT 
1. ročník 

 
1. polrok šk. roka 2016/2017 

 
Zadanie  1   

 
Vymenujte  a popíšte číselné množiny (obory), použite príslušný symbol a graficky znázornite vzťahy  
medzi nimi. 
Objasnite pojmy prvočíslo, zložené číslo, deliteľnosť, prvočíselný rozklad, najmenší spoločný násobok  
a najväčší spoločný deliteľ daných čísel. 
Na konkrétnych príkladoch objasnite rozdiel medzi racionálnymi a iracionálnymi číslami.  
Uveďte vlastnosti reálnych čísel. 

 
Zadanie  2  

   
Vysvetlite obsah pojmov percento, promile, úrok, pomer, priama a nepriama úmernosť. 
Popíšte počítanie s percentami (percentuálny nárast, pokles, vyjadrenie percentuálneho podielu). 
Vyjadrite neznáme zo známych vzorcov (obsah trojuholníka, lichobežníka, ...) 
 

Zadanie  3 
 
Definujte mocninu s prirodzeným a celočíselným exponentom. 
Na konkrétnych príkladoch popíšte počítanie s mocninami s párnym resp. nepárnym exponentom a s 
kladným  resp. záporným základom, 
Uveďte vety pre počítanie s mocninami v jednoduchých názorných príkladoch. 
Vysvetlite použitie a opíšte počítanie s číslami v tvare a.10n. 

 
Zadanie  4 

 
Vysvetlite pojem Planimetria. 
Popíšte základné rovinné útvary (lineárne útvary, trojuholník, kružnica a kruh, štvoruholníky 
a mnohouholníky). 
Definujte trojuholník a klasifikujte trojuholníky na základe ich vlastností. 
Vyslovte Pytagorovu vetu a charakterizujte jej použitie.  
 

 
Zadanie  5 

 
Vymenujte osovo a stredovo súmerné rovinné útvary. 
Uveďte vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov a charakterizujte  ich využitie. 

 
Zadanie 6 

 
Klasifikujte štvoruholníky a analyzujte ich charakteristické vlastnosti. 
Uveďte vzťahy na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov. 
Vysvetlite vzťah medzi stredovým a obvodovým uhlom.  
 
 
 



Zadanie  7    
 

Vysvetlite pojem algebrický výraz a na konkrétnych príkladoch objasnite pojmy konštanta, premenná, 
číselný výraz a výraz s premennou. 
Uveďte vzťahy pre druhú mocninu dvojčlena, rozdiel a súčet druhých mocnín a aplikujte na 
jednoduchých príkladoch. 

 
Zadanie  8 

 
Objasnite pojem lineárna rovnica, lineárna rovnica s neznámou v menovateli (podmienky riešiteľnosti). 
Charakterizujte ekvivalentné a neekvivalentné úpravy rovníc. 
Uveďte možnosti pre počet koreňov lineárnej rovnice. 
 
 

Zadanie  9    
 
Popíšte na konkrétnych príkladoch kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu. 
Uveďte klasickú definíciu pravdepodobnosti a demonštrujte na jednoduchom príklade. 
Objasnite pojem aritmetický priemer a vypočítajte priemernú známku z previerky z matematiky. 

 
Zadanie  10  

 
Objasnite pojmy výrok, pravdivostná  hodnota výroku, hypotéza, jednoduchý výrok, zložený výrok,  
a uveďte jednoduché príklady. 
Vymenujte logické spojky, aplikujte ich v konkrétnych príkladoch a určte tabuľku pravdivostných  
hodnôt. 
 

Zadanie  11  
 
Objasnite pojem kvantifikátor a vymenujte, aké kvantifikátory poznáme v matematike. 
Uveďte, ako vplýva negácia na pravdivostnú hodnotu výroku. 
Popíšte pravidlá na negovanie jednoduchých a zložených výrokov – konjunkcie, disjunkcie, implikácie,  
ekvivalencie . Pri každom uveďte príklad v bežnom jazyku. 
Uveďte pravidlá na negáciu výrokov s kvantifikátormi. 
 

Zadanie  12  
 
Vysvetlite pojem množina, prvok množiny. 
Na konkrétnych príkladoch objasnite pojmy prázdna množina, konečná a nekonečná množina. 
Určte ľubovoľnú množinu vymenovaním prvkov a charakteristickou vlastnosťou. 
Určte vzťahy a operácie medzi množinami a znázornite ich pomocou Vennových diagramov. 
 

Zadanie  13  
 
Objasnite obsah pojmu interval (uzavretý, otvorený, ohraničený, neohraničený). 
Uveďte príklady dvoch intervalov a vykonajte na nich operáciu zjednotenia, prieniku, rozdielu a  
doplnku. 
Definujte absolútnu hodnotu reálneho čísla, uveďte jej geometrickú interpretáciu a zapíšte jej  
matematické vyjadrenie. 

 


