Základná úloha
1.1 Tvar

Rozpoznať geometrické útvary a telesá, nájsť geometrické tvary a telesá
na reálnych objektoch.

Matematika, výkonový štandard, ISCED2 a ISCED3: “Žiak vie pomenovať a určiť vlastnosti rovinných geometrických útvarov a priestorových telies.“
Merané údaje:
Rovinné alebo priestorové objekty, na ktorých je možné nájsť
a rozpoznať geometrické útvary alebo telesá.
Riešenie:
Názov geometrického útvaru (výber z viacerých odpovedí).
V dvojrozmernom priestore (rovina, 2D): rovinné geometrické útvary, nuholník, kružnica, kruh, elipsa, hyperbola.
V trojrozmernom priestore (3D): kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan,
zrezaný kužeľ, zrezaný ihlan (kolmé telesá).
Nápovedy:
● Fotografie objektov, hľadaný objekt na fotografii označený
šípkou.
● Upresňujúce otázky k vlastnostiam útvaru alebo telesa
o 2D: “je to n-uholník”; “spočítajte strany: má tento útvar
špeciálne pomenovanie (napr. historické z gréčtiny)?“
o

3D: “Aké sú základné vlastnosti (základné prvky) ihlana?
kvádra? kužeľa?“

Objekty: budovy (2691, 7103, 7577, 8947), sochy (10777, 8465), fontány (9010, 9063), lavička (6530), smetná nádoba (9036), iné (8284, 7779)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 2691 en: 10777 sp: 6530, 7103, 7577, 8465 pt: 8947, 9010, 9036, 9063 fr: 8284, 1850, 9871 sk: 7779,
7793,7794, 7795, 7902
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Základná úloha
1.2 Osová súmernosť

Rozpoznať a pomenovať osi súmernosti útvaru.

Matematika, výkonový štandard, 5. ročník: „Žiak vie identifikovať rovinné útvary súmerné podľa osi; nájsť osi súmernosti osovo súmerného
útvaru. “

Merané údaje: Nie je potrebné merať, iba útvar pozorovať.
Riešenie: Nájsť os súmernosti (alebo viac osí súmernosti) a pomenovať jej
umiestnenie v útvare (napr. vodorovná, zvislá, ...) alebo os súmernosti načrtnúť. Určiť
počet osí súmernosti. Pravidelný n-uholník má n osí súmernosti.
Nápovedy:

Na tomto obrázku sa dá iba odhadnúť, či na strope
existujú osovo súmerné útvary. Pokúste sa nájsť útvar,
ktorý je evidentne osovo súmerný.

●

Pomocný obrázok útvaru s načrtnutou osou súmernosti.

●

Koľkými spôsobmi sa daný útvar dá rozrezať na dva zhodné (zrkadlové)
útvary?

●

Počítajte pozorne počet osí súmernosti. Nezapočítali ste niektorú os
súmernosti dvakrát?

Objekty: umelecké objekty (8045), budovy (fasáda 3176, strop podchodu 3669, stena múzea ozdobená antickými sochami 6102), objekty na
ulici (osemuholníková fontána 7016), okno (vitrážové okno v tvare ružice 7238), mozaika (freska 8924, chodník 9032)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 3669 en:7016 sp: 3176, 6102, 7238

pt: 8924, 9032 fr: 8045 sk: 5916354
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2.1 Počet

Rozoznať, identifikovať dané prvky alebo objekty a určiť ich počet.

Matematika, výkonový štandard, 3. ročník: “Žiak vie určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným číslom. Žiak použije vhodné
techniky na efektívne spočítanie.”
Merané údaje:
Počet všetkých objektov.
Riešenie:
Počítanie, spočítanie daných prvkov alebo objektov; rozpoznanie
pravidelného alebo rovnomerného výskytu prvkov v danej oblasti, na
danej ploche:
1. 𝑁 = 𝐴 ∙ 𝑛 kde A je celá plocha a n je počet objektov na jeden
m².
2. Ak sú objekty alebo prvky usporiadané do obdĺžnika, počítame
súčin počtu riadkov a počtu stĺpcov.
Nápovedy:
Koľko xx je v riadku?
Koľko xx nájdete?
Ako spočítate počet kúskov puzzle?
Všimli ste si na objekte pravidelne sa vyskytujúce útvary?
Určte počet xx v danej oblasti, napríklad 1m² alebo 4m².
Všimnite si, koľkokrát sa daný prvok, útvar, element, vyskytuje na
celej ploche.
Objekty: autobusová zastávka (1946, 7506), schody (3023), budovy (4036, 6808, 7427, 8696), podlaha (6303, 9020), stena z kameňa (8957),
sochy (7559), lavičky (8948), umenie (4053)
●
●
●
●
●
●

Šablóna Wizard, reklamný stĺp
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de:1946, 7506 en: 4036 sp: 6303, 6808, 7427, 7559, 8696 pt: 8948, 8957, 9020 fr: 4053 3023 sk: 0316352,
6910980
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2.2 Informácia

Vyhľadanie, rozpoznanie a počítanie čísel alebo symbolov.

Matematika, výkonový štandard, 5. ročník: “Žiak nájde, rozpozná a pochopí vzťah medzi číslom (symbolom) a objektom. Žiak dokáže identifikovať, interpretovať
a vykonať aritmetické operácie s údajmi uvedenými v texte (cestovný poriadok, obchodné letáky, otváracie hodiny, pamätné tabule,...). Žiak pozná rímske čísla, digitálny
formát času a pod.“

Merané údaje:
Čísla v rôznych číselných sústavách (rímske čísla, arabské čísla, digitálne hodiny,
...). Pozorovanie, čítanie a analýza jednoduchej schémy alebo textu, v ktorom sa
vyskytujú číselné informácie: rozvrh otváracích hodín obchodu, cestovný poriadok,
parkovací automat, pamätná tabuľa a pod..
Riešenie: Vypísanie informácie, vyhľadanie požadovaného číselného údaja, prepis
údajov do iného formátu alebo inej danej číselnej sústavy, nahradenie alebo
dopísanie chýbajúceho číselného údaja. Aritmetická operácia s údajmi: výpočet veku
osoby z pamätnej dosky, počítanie výročia udalosti; vyhľadanie objektu podľa daného
číselného údaja.
Nápovedy:
● Hľadané čísla, číselné údaje, pozorne vypíšte.
● Nájdite číslo, ktoré má dané vlastnosti, ak je na objekte uvedených viac
čísel. Dané vlastnosti môžu byť: číslice hľadaného čísla, počet číslic
hľadaného čísla, párne číslo, nepárne číslo, číselná postupnosť, desatinné
číslo, zlomok...
● Upresnenie situácie napr. Koľko hodín budete parkovať? Ktorý objekt máte
dôkladne analyzovať?
● Hodnoty rímskych číslic a rímske čísla; premena jednotiek;
● Fotografia s vyznačenými informáciami.
Objekty: parkovací automat (7513), informačná tabuľa (6360, 7466, 13901), pamätná tabuľa (12399) , označenie objektu (strom, šatňová
skrinka) (8946, 13517), vlastnosť objektu (číslo strany v knihe v múzeu) (3040, 3041), mapa (13900)

MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7513, en: 6360, 13517, sp: 7466, pt: 8946, fr: 3040, 3041, 4744, 1160 sk: 13900, 13901, 12399
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2.3
Počet pravidelne umiestnených
pravouholníkov

Koľko pravouholníkov (štvorcov, obdĺžnikov) sa nachádza na/v danom objekte?
Koľko pravouholníkov chýba/je potrebné doplniť?
Aká je výška objektu/budovy/okna/múru?

Matematika, výkonový štandard, 4. ročník: “Žiak nájde, rozozná a určí počet pravouholníkov, ktoré sú pravidelne umiestnené na danom objekte. Žiak dokáže vo
svojom okolí pravouholníky nájsť a správne ich pomenovať (štvorec, obdĺžnik). Žiak dokáže odhadnúť rozmery celku pomocou rozmerov jednotlivých prvkov, z ktorých sa
objekt skladá.“

Merané údaje:
Počet pravouholníkov rovnakého tvaru na danom objekte (okná, okenné tabuľky,
dlaždice, obkladačky, tehly), ktoré sú umiestnené v radoch a stĺpcoch. Objekt, na
ktorom sa pravouholníky hľadajú a počítajú je presne definovaný (chodník, podlaha,
strecha, stena, múr priečelie budovy a pod.). Plocha alebo jej časť, na ktorej sa počet
pravouholníkov určuje, môže mať pravidelný alebo nepravidelný tvar. Niektoré dané,
hľadané, objekty môžu chýbať alebo majú byť doplnené.
Riešenie: Spočítanie počtu objektov v riadkoch (vodorovne) a v stĺpcoch (zvislo,
vertikálne) umiestnených. Násobenie. Výsledok (násobenia) mínus počet chýbajúcich
objektov alebo plus počet objektov, ktoré sa majú pridať. Doplnenie určenej plochy,
objektu, presným počtom daných pravouholníkov. Počítanie výšky budovy pomocou
počtu a rozmerov tehál alebo obkladov na stene budovy.
Nápovedy:
●
●
●
●

Pozorne si prezrite miesto, kde máte počítať.
Presne určte počet radov (vodorovne, horizontálne) a počet stĺpcov (zvislo,
vertikálne).
Pozorne si prečítajte otázku; napríklad: Koľko dlaždíc chýba?
Objasnenie tvaru, ktorého počet sa počíta, pomocou fotografie alebo
obrázka.
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Základná úloha
Objekty: časti okien (4049, 7538, 13502), objekty zoskupené do tabuľky alebo matice (4708), kovová strecha, objekt z plastu (7732), chodník na
pešej zóne (8949), fasáda (4033, 7330), počet dvierok na skrinkách umiestnených do matice (4447), vitrážové sklo na okne, okná umiestnené
do tvaru matice (9022, 10706),
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 7538, 4708, en: 4033, sp: 7732, 7330, pt: 8949, 9022, fr: 4447, 4049, sk: 13502, 10706
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2.4 Pomer

Vypočítať pomer z počtu alebo veľkosti, zaokrúhliť na n desatinných miest.

Matematika, výkonový štandard, 7. ročník: “Žiak vie zapísať a upraviť daný pomer a postupný pomer; vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu.”
Merané údaje:
Pomer vyjadrený celými číslami: Počet prvkov časti celku, počet všetkých prvkov
celku. Pomer nameraných veličín (dĺžka, obsah rovinného útvaru, objem, čas).
Riešenie: Vypočítať podiel počtu prvkov časti celku k počtu všetkých prvkov celku.
Zaokrúhliť číslo na daný počet desatinných miest.

Nápovedy:
●
●

●
●

Vzorec na výpočet pomeru (pravdepodobnosti): počet prvkov časti celku ku
počtu všetkých prvkov celku.
Vzorce na výpočet obsahu rovinných útvarov: obsah kruhu s polomerom r je
rovný 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ; obsah trojuholníka, ak je daná strana a výška na túto
𝑎∙𝑣
stranu 𝑆 = 2 𝑎
Pripomenutie pravidiel zaokrúhľovania na n desatinných miest
Pripomenutie vlastností súmernosti, ak môže uľahčiť meranie alebo výpočet.

Objekty:
●

Celočíselný pomer: tehly alebo obkladačky na múroch alebo strechách (budova školy 7510, skrinky v škole 4971), vety v texte
(alfanumerické hodiny 7497, epigram 6524)
● Pomer v geometrii: plochy, obsahy rovinných útvarov (útvary so spoločným stredom 5657, 7493, 6378), zvislé plochy (trojrozmerná
socha 9019), polomer objektu (strom 6534), pravdepodobnosť časového intervalu (zelená na semafore 9064)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de:5657, 7510, 7497, 7493 en: sp: 6524, 6534, 6378 pt: 9019, 9064 fr: 4971 sk: 9112359, 5611341

Erasmus+ Projekt. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) je spolufinancovaný Európskou úniou.
Projekt je súčasťou programu Erasmus+ Programme, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá, číslo projektu: 2017-1-DE01-KA203-003577.

Základná úloha
2.5 Hranaté teleso

Určiť počet stien, vrcholov a hrán hranatého telesa.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak vie načrtnúť kocku, kváder, hranol, ihlan; identifikovať základné prvky telesa, určiť počet hrán, stien a vrcholov.
Riešiť slovné úlohy s využitím vlastností telies.”

Merané údaje:
Počet stien, vrcholov a hrán hranatého telesa.
Riešenie: Rozpoznanie a pomenovanie telesa. Spočítanie stien (v tvare
mnohouholníka), steny telesa v reálnom prostredí nemusia mať rovnaký tvar.
Rozpoznanie pravidelného hranatého telesa, ktorého steny tvoria zhodné
mnohouholníky. Platónske telesá: pravidelný štvorsten, kocka, pravidelný osemsten,
pravidelný desaťsten, pravidelný dvanásťsten a pravidelný dvadsaťsten.
Určiť počet stien (F), hrán (E) a vrcholov (V). Odhalenie alebo overenie Eulerovej
vety, vzťah medzi počtom stien, vrcholov a hrán: V – E + F = 2.
Uvedomenie si alebo určenie súmernosti telesa. Cibrenie stratégií počítania,
spočítavania.
Výpočet vybraných špecifických prvkov telesa alebo jeho časti, napríklad: obsah
steny, obsah alebo tvar plášťa telesa, dĺžka najdlhšej hrany, výška telesa.
Nápovedy:
●
●

Objasnenie otázky z danej úlohy, napr.: Koľko častí telesa nie je viditeľných?
Pomocná fotografia tvaru alebo typu telesa, o ktorom daná úloha pojednáva.

Objekty: schody (1538), umelecké objekty vytvorené z hranatých telies (7426, 7786, 10391), signalizačný objekt(10388); socha, modely
Platónskych telies umiestnených vo vonkajšom prostredí (7489), nepravidelné hranaté telesá (11696).
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 1538, en:, sp 7426, 7489:, pt: 10391, 10388, fr:, sk: 7786, 11696
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2.6 Kombinatorika

Vypočítať, určiť počet možností pre objekty, ktoré sú špecificky usporiadané.

Matematika, výkonový štandard, 7. ročník: “Žiak vie vypísať všetky možnosti podľa určitého systému; vytvoriť systém (napr. strom) na vypisovanie možností;
systematicky usporiadať daný počet predmetov, prvkov, údajov; vyriešiť primerané kombinatorické úlohy, vrátane intuitívneho použitia pravidla súčtu a súčinu.“

Merané údaje:
Určenie počtu možností špecifického usporiadania objektov, uvedomenie si
podmienok a vlastností usporiadania. Príklady:
Schodisko: Vypočítať počet krokov, ktorými sa pohybujeme po schodoch, ak
vystupujeme na každý schod a/alebo na každý druhý schod. Na fotografii k úlohe nie
sú všetky schody daného schodiska.
Stojan na bicykle: Vypočítať počet možností usporiadania daného počtu bicyklov na
stojane, ktorý má istý počet miest, počet miest na stojane je väčší alebo rovný počtu
bicyklov. Na fotografii k úlohe nie sú všetky miesta daného stojana na bicykle.
Riešenie:
Pri riešení úlohy je potrebné nájsť spoľahlivý a správny systém zápisu možností.
Príklad pre schodisko, ktoré má päť schodov: n= 5 (1 1 1 1 1) (jedna možnosť, ak
stúpame na každý schod), (2 1 1 1) (štyri možnosti, ak raz jeden schod prekročíme),
(2 2 1) (tri možnosti ak dvakrát jeden schod prekročíme), spolu osem možností. Iná
možnosť riešenia tej istej úlohy je využiť Fibonacciho postupnosť čísel:
(1) 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 atď..
Počet možností ako vystúpiť na schodisko, ktoré má n schodov, je rovný súčtu
(n-1) + (n-2) možností (n+1) člen Fibonacciho postupnosti.
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Koľko existuje možností na usporiadanie zástav na
stožiare pred vchodom do radnice?

Stojan na bicykle, ktorý má n miest: Pre prvý bicykel máme n možností, pre druhý
bicykel máme n-1 a pre k-ty bicykel máme: n-(k+1) možností. Poč et možností pre
každý bicykel medzi sebou vynásobíme: N= n∙(n-1)∙(n-2)∙. . .∙(n-(k+1)) je spolu
všetkých možností, ako zaparkovať k bicyklov na stojane, na ktorom je n miest.
Iná možnosť riešenia je využitie kombinatorického čísla: kombinácie n-tej triedy z k
prvkov bez opakovania: N=n!/(n-k)!
Nápovedy:
●
●
●
●

Objekty môžeme rozdeliť do dvoch skupín, ktoré sú nezávislé a majú sa
medzi sebou kombinovať; počet možností je potom súčin počtu objektov v
jednotlivých skupinách, napríklad: riadky x stĺpce, farby x tvary.
Dal by sa výpočet uľahčiť využitím opakovania toho istého postupu?
Počet permutácií n prvkov n!=n ∙ (n-1) ∙... ∙ 2; n objektov premiestňujeme na
n miestach.
Koľko možností existuje na umiestnenie prvého objektu?

Objekty:
●

Permutácie: stojan na bicykle (7657, 3755, 5348, 8961, 9065, 8187, 10775, 10400; stojan na skateboard 4931), miesto pre loď v
prístave (7186), vlakové nástupisko (8918), stoličky, lavičky (vo vstupnom vestibule 6301, okolo sochy 9062, námestie 5608
7772, fontána 7964, záhrada 7992), vlajky (na budove 5473, na námestí), vygravírovaný text (7712, 2414713)

●

Fibonacciho postupnosť: schodisko (7566, 7535, 4664, 7792, 7896, 8013, 8190 )

MCM úlohy v rôznych jazykoch: de:7567, 7566,7535, 10775, en:3755, 4664, 5473, sp: 5348, 6301, 7186, pt: 8961,8918, 9024, 9062, 9065,
10400, fr: 4931, sk: 5608, 7712, 7772, 7792, 7896, 7964, 7992, 8013, 8187, 8190, 2414713
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2.7 Postupnosti

Využitie vedomostí o postupnostiach ako modelu riešenia
matematických úloh.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: "Žiak dokáže riešiť úlohy, s kontextom v reálnej situácií, v ktorých je potrebné využiť poznatky
o aritmetickej a geometrickej postupnosti. Žiak dokáže rozoznať vlastnosti postupnosti v reálnej situácii alebo na reálnom objekte, využiť
vlastnosti postupnosti pri číselnom výpočte i pomocou symbolického zápisu, aj rekurzívnych vzťahov.“
Merané údaje: Rozoznať postupnosť, určiť počet členov postupnosti,
možnosti a zákonitosti určenia ďalších členov postupnosti, rozdiel alebo
pomer po sebe idúcich členov postupnosti.
Riešenie: Výpočet, určenie hodnoty daného, určeného, člena
postupnosti. Pochopenie vlastností postupnosti (aritmetická,
geometrická). Využitie vlastností postupnosti pri výpočte.
Nápovedy:
●
●
●

Pokúste sa riešiť úlohu postupne: prvý krok, druhý krok,
tretí krok...našli ste nejakú zákonitosť alebo pravidelnosť?
Využite Fibonacciho postupnosť.
Zlaté číslo ako limita pomerov po sebe idúcich členov
Fibonacciho postupnosti.

Objekty: schody (3753, 4027, 4100, 4607, 4664, 5602, 6874, 6900, 6906, 6915, 7031, 7282, 8663, 9393, 9394, 10783, 12382), kmeň borovice
(6673), zdravotnícky obal (15904), dlažba (15554)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: en: 4100, 6906, 6915, 7031, 10783, 4027, 4607, 5602, 12382 sp: 6673, 7282 pt: 15904, 15554
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fr: 6900 sk:

3.1 Úsečka

Odmerať alebo vypočítať dĺžku úsečky.

Matematika, výkonový štandard, 5. ročník: "Žiak vie odmerať alebo vypočítať priamu vzdialenosť medzi dvoma bodmi, dvoma objektami
v reálnom prostredí v rovine (určiť dĺžku úsečky). Na odmeranie žiak použije vhodnú pomôcku (pravítko, skladací meter, meracie pásmo,...).
Žiak zapíše odmeranú dĺžku v požadovaných jednotkách.“
Merané údaje: Priama vzdialenosť medzi dvoma bodmi, dvoma
objektami v rovine.
Riešenie: Odmeranie priamej vzdialenosti medzi dvoma danými bodmi,
danými objektami v reálnom prostredí v rovine alebo nájdenie vzorca
alebo vhodnej pomôcky pre výpočet takej vzdialenosti (dĺžka kroku,
dlaždice, časti podlahy). Výber vhodnej pomôcky na meranie (šľapaj,
krok, pravítko, skladací meter,...).
Nápovedy:
●

Využite opakujúce sa, zhodné, časti na určenie
vzdialenosti, ak nemáte nástroj na meranie.
● Skúste použiť dĺžku vášho chodidla, kroku alebo
odmerajte pomocou ruky, prstov, dlane a pod.
● Ak je potrebné odmerať výšku (zvislú, vertikálnu
vzdialenosť), odmerajte vhodnú vodorovnú (horizontálnu)
vzdialenosť a pomocou jej dĺžky vypočítajte požadovanú
výšku.
● Použite Pytagorovu vetu (9. ročník).
Objekty: chodník (1938), palác (5054), oblúk (5685), fasáda (7494), zábradlie (7533), schody (7750), fontána (9011), budova (9021)
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MCM úlohy v rôznych jazykoch: de:1938, 7533

3.2 Dĺžka zakriveného objektu

en:

sp: 5054, 5685, 7494, 7750

pt: 9011, 9021 fr: sk: 4516423

Odmerať, vypočítať, určiť dĺžku zakriveného objektu.

Matematika, výkonový štandard, 8. ročník: „Žiak vie vypočítať obvod kruhu a dĺžku kružnice; vyriešiť slovné úlohy, ktoré využívajú výpočet
obvodu kruhu alebo dĺžku kružnice.“
Merané údaje: Dĺžka rôznych častí zakriveného objektu. Rozmery častí
objektu.

Riešenie: Zadaná dĺžka sa vypočíta ako súčet dĺžok jednotlivých
neprekrývajúcich sa častí objektu, ktoré spolu tvoria jeden celok. Dĺžka
jednotlivých častí sa dá odmerať pomocou vhodnej pomôcky na
meranie (meracie pásmo, skladací meter, motúz,...) alebo vypočítať
využitím poznatkov o útvaroch v rovine.
Nápovedy:
●
●
●

Na výpočet použite obsah kruhu alebo obsah kruhového
výseku.
Na výpočet použite dĺžku kružnice alebo dĺžku
kružnicového oblúka.
Rozdeľte daný objekt na niekoľko neprekrývajúcich sa
častí, ktorých dĺžku (rozmery) dokážete odmerať alebo
vypočítať.
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Objekty: fontána (4385), socha (544, 4394), zakrivené oplotenie (5571, 9039), kovový kruh (7335), lavička (7525), objekt v tvare mesiaca
(7558), objekt v parku (7776)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 4394, 7525, 4385 en:

3.3 Priemer kružnice

sp: 5771, 7335, 7558

pt:

fr: 544

sk: 7776

Vypočítať priemer alebo polomer kružnice alebo kruhu.

Matematika, výkonový štandard, 8. ročník: "Žiak ovláda pojmy: kruh, kružnica; polomer, priemer; vzorce na výpočet dĺžky kružnice a obsahu
kruhu.“
Merané údaje: Polomer r alebo priemer d kružnice (kruhu); dĺžka
kružnice (2πr alebo πd).
Riešenie: Odmeraná je dĺžka kružnice alebo priemer kružnice alebo
polomer kružnice. Využije sa vzťah (vzorec) O=πd=2πr alebo d=2r.
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Nápovedy:
●
●
●
●

Využite rozmery vzoru z objektov, z ktorých sa daný
objekt (kruh, kružnica) skladá (dlaždice, obklad a pod.).
Odmerajte rozmer (dĺžku kružnice, priemer, polomer)
pomocou dĺžky kroku.
Použite drôt, motúz, šnúru alebo pásové meradlo na
odmeranie obvodu (priemeru, polomeru) objektu.
Použite vzorec O=πd=2πr alebo d=2r.

Objekty: nádoba (7299), kmeň stromu (7537), lavičky (8046), fontána (8119), náradie na cvičenie v prírode (8500), socha (9031)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7537 en: 7299 sp: 8046, 8500 pt: 9031 fr: sk: 6411608

Erasmus+ Projekt. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) je spolufinancovaný Európskou úniou.
Projekt je súčasťou programu Erasmus+ Programme, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá, číslo projektu: 2017-1-DE01-KA203-003577.

Základná úloha
3.4 Polomer kruhového výseku alebo
kružnicového oblúka

Vypočítajte polomer kruhového výseku (kružnicového oblúka), ak poznáte dĺžku kruhového
výseku (kružnicového oblúka) a stredový uhol.

Matematika, výkonový štandard, 8. ročník: “ Žiak vie vyznačiť na kružnici kružnicový oblúk a kružnicový oblúk prislúchajúci k danému stredovému uhlu; vyznačiť
v kruhu kruhový výsek a kruhový výsek prislúchajúci danému stredovému uhlu; určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci danému kružnicovému oblúku alebo kruhovému
výseku.”

Merané údaje (poznámka: stred kruhového výseku (kružnicového oblúka) je
nedostupný):
Určíme veľkosť uhla dvoch dotyčníc ku kružnici, ktoré sa kružnice dotýkajú v bodoch,
ktoré určujú kruhový výsek (v krajných bodoch kruhového výseku, kružnicového
oblúka).
Dĺžka kružnicového oblúka je označená L (odmeraná motúzom, šnúrou, drôtom alebo
pásmovým metrom).
Riešenie: Stredový uhol 𝛼 a obvodový uhol 𝛽 kružnicového oblúka vypočítame podľa
návodov na obrázkoch. Kružnicový oblúk môže byť menší alebo väčší ako polovica
kružnice.

𝛼 = 180° − 𝛽

Na základe podobnosti platí: 𝑂 = 𝐿 ∙

360
𝛼

𝛼 = 180° + 𝛽

Odtiaľ polomer 𝑟 =

𝑂
;
2𝜋

kde 𝑂 je dĺžka kružnice.
Nápovedy alebo pomocné úlohy:
● Načrtnite si obrázok, pomocou ktorého určíte veľkosť uhla dvoch dotyčníc,
ktoré sa kružnice dotýkajú v koncových bodoch kružnicového oblúka.
● Veľkosť stredového uhla závisí od veľkosti uhla dvoch dotyčníc ku kružnici
v koncových bodoch kružnicového oblúka.
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●
●

Dĺžka kružnicového oblúka a stredový uhol sú v danom pomere.
Dĺžka kružnice 𝑂 = 2𝜋𝑟.

Objekty: kruhový bazén, oblúkové múry (divadlo, kostol, historická tržnica), lavička (7525)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7525 en: sp: pt: fr: sk:
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3.5 Karteziánske súradnice

Daný objekt umiestnite do karteziánskej súradnicovej sústavy v rovine, ktorú tvoria dve na
seba kolmé súradnicové osi.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak vie opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém; zobraziť bod, úsečku alebo trojuholník v pravouhlom
súradnicovom systéme.“

Merané údaje:
Počet pohybov vodorovným a zvislým smerom na mriežke (riadky a stĺpce) alebo
určenie vodorovnej a zvislej vzdialenosti od začiatku súradnicovej sústavy (priesečník
skutočných alebo pomyselných súradnicových osí), určenie súradníc daného bodu
alebo objektu v zorientovanej karteziánskej súradnicovej rovine.
Riešenie: Napríklad: ľavý dolný roh (bod) objektu je začiatok súradnicovej sústavy
(bod so súradnicami (0,0)). Súradnice bodu (daného objektu) určíme spočítaním
vodorovných (doprava, vodorovne, horizontálne) a zvislých (nahor, vertikálne)
jednotiek (pohybov) od začiatku súradnicovej sústavy.
Nápovedy:
● Začiatok súradnicového systému je zvyčajne bod (objekt) v ľavom dolnom
rohu.
● Súradnice bodu (objektu) zapisujeme prirodzenými číslami v poradí:
vodorovná súradnica, zvislá súradnica; pričom číslo predstavuje počet
jednotiek, o ktoré sa posunieme vzdialenosť vo vodorovnom (horizontálnom)
a vo zvislom (vertikálnom) smere.
● Obrázok s dokreslenými súradnicovými osami a definovanou jednotkou
úsečkou.
Objekty: okná na budove (6981), mapa vo štvorcovej sieti (mesto, školský areál, park,…), model šachovnice, drevený panel.
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 6981, en: , sp: , pt: , fr:, sk: 9711455
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Vypočítať mierku, v ktorej je zhotovený model daného objektu alebo
nakreslená mapa.
3.6 Mierka
Vypočítať skutočnú veľkosť (rozmery) objektu, ak poznáte rozmery
modelu a mierku, v ktorej je model objektu zhotovený.
Matematika, výkonový štandard, 7. ročník: "Žiak vie vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím mierky
plánu a mapy.“
Merané údaje:
Reálny rozmer L Rozmer modelu l
Obidva rozmery je potrebné odmerať v rovnakých jednotkách.
Riešenie:
Pomer R je rovný podielu
𝐿
𝑅=
𝑙
Mierka je rovná pomeru 1: R.
Nápovedy:
● Mierka je obyčajne daná zápisom 1 : x. To znamená, že
jeden centimeter na modeli je rovný x centimetrom
reálneho rozmeru.
● Na mape nájdite model jedného významného objektu
a potom nájdite tento istý objekt v reálnom prostredí.
● Odmerajte rozmer na modeli objektu a potom odmerajte
ten istý rozmer na reálnom objekte.
● Použite danú mierku modelu (mapy) na určenie reálnych
rozmerov objektu.
● Ak je mierka modelu 1: x, platí, že reálny rozmer objektu
je rovný súčinu čísla x a nameranej dĺžky modelu objektu.
Objekty: mapy (6990, 5051, 6307, 8967, 9014, 8152 7295, 7892), sochy (7539), maľované múry (7727), model (1902, 1799), mapa (7884)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 6990, 7539, 1902 en: 1799 sp: 5051, 6307, 7727, 7884 pt: 8967, 9014 fr: 8152 sk: 7295, 7892
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3.7 Výška

Vypočítať výšku objektu.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: "Žiak vypočíta skutočné rozmery, výšku, daného reálneho objektu pomocou vlastností podobných
trojuholníkov, využije goniometrické funkcie ostrého uhla.”
Merané údaje:
Výška h objektu alebo objektov, ktorých výšku dokážeme odmerať; počet
n takýchto zhodných objektov, z ktorých sa daný objekt skladá
alebo výška h tyče a dĺžka s tieňa tejto tyče a dĺžka S tieňa objektu,
ktorého výšku je potrebné určiť,
alebo veľkosť dvoch uhlov 𝛼 a 𝛽 (elevačné uhly) a vzdialenosti d a D
medzi vrcholmi týchto uhlov a pätou (základom) objektu
Riešenie:
1. Určíme výšku h dostupných objektov, ktoré sú zhodné a z ktorých
sa daný objekt skladá. Počet zhodných objektov je n. Hľadaná H
výška objektu je potom rovná
𝐻 =𝑛∙ℎ
2. Využijeme Talesovu vetu. Odmeriame dĺžku s tieňa tyče alebo
osoby, výšku h tyče alebo osoby a odmeriame dĺžku S tieňa
objektu, ktorého výšku máme určiť. Výšku H objektu vypočítame:
𝑆
𝐻 = ∙ℎ
𝑠
3. Riešime sústavu dvoch
lineárnych rovníc:
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Nápovedy:
●
●
●

Určte, z koľkých zhodných menších objektov sa daný
objekt skladá.
Spočítajte počet tehál (dlaždíc, častí obkladu a pod.),
ktoré sú uložené do výšky daného objektu. Aká je výška
jednotlivých častí?
Využite výšku jednotlivých (zhodných) objektov a ich
počet k určeniu výšky celého objektu.

alebo
●
●
●

Nájdite podobné trojuholníky. Požite výšku tyče, výšku
svojho tela alebo výšku inej osoby.
Dá sa odmerať dĺžka tieňa objektu, ktorého výšku máme
vypočítať? Odmerajte dĺžku tyče, dĺžku svojho tieňa alebo
dĺžku tieňa osoby, ktorá vám pomáha úlohu riešiť.
Nedá sa odmerať dĺžka tieňa? Umiestnite tyč alebo seba
alebo svojho pomocníka k objektu a na výpočet využite
Talesovu vetu.

alebo
●

Nájdite si rovné a široké miesto v blízkosti objektu,
ktorého výšku máte vypočítať. Odmerajte veľkosť uhla
sklonu (elevačný uhol) a vzdialenosť od päty (základu)
objektu daného bodu, z ktorého meriate veľkosť uhla.
● Priblížte sa k objektu na vhodnú vzdialenosť a odmerajte
uhol a vzdialenosť od objektu znovu.
● Vyriešte sústavu dvoch lineárnych (trigonometrických)
rovníc na určenie výšky daného objektu.
Objekty: veže (7528, 5690, 7487), budovy (7498, 7548, 3772, 9066), stromy (3982, 6308), lampy (4028, 8709, 5774), stĺp (5493), socha (9061),
strecha (4970)
MCM úlohy v rôznych jazykoch
de: 7528, 7498, 7548 en:3772, 3982, 4028, 5493 sp: 5774, 5690, 6308, 7487, 8709 pt: 9061, 9066 fr: 4970 sk:
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4.1 Sklon zábradlia, nájazdovej rampy

Vypočítajte sklon zábradlia alebo nájazdovej rampy.
Výsledok vyjadrite v percentách alebo vypočítajte veľkosť uhla sklonu.
Matematika, výkonový štandard, ISCED3: „Žiak dokáže využiť vlastnosti strán a uhlov pravouhlého trojuholníka na výpočet veľkosti ostrého uhla
oproti danej odvesne. Žiak dokáže využiť poznatky o percentách a vypočítať pomer strán pravouhlého trojuholníka.“
Merané údaje:
Dĺžka vertikálnej odvesny (výška, vertikálny rozmer) y
Dĺžka horizontálnej odvesny (dĺžka, horizontálny rozmer) x
Dĺžka prepony l
Riešenie:
𝑚=

∆𝑦
∆𝑥

𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝑚 =

∆𝑦
√(∆𝑙)2 −(∆𝑦)2

Výpočet uhla sklonu:
𝛥𝑦

𝛥𝑦

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝛥𝑥 ) alebo 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 ( 𝛥𝑙 )
Nápovedy:
● Využite vlastnosti strán a uhlov pravouhlého trojuholníka.
∆𝑦

●

𝑚 = ∆𝑥 Výšku (vertikálny rozmer) delíme dĺžkou (horizontálny

●
●
●

rozmer).
Vyjadrenie výsledku v percentách. Napr. m = 0,8 znamená 80%.
Vyjadrenie výsledku v stupňoch. Výpočet: 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑚) = 𝛼.
Skontrolujte mód vašej kalkulačky. Je mód vašej kalkulačky
nastavený na stupne (DEG)?

Medzinárodný predpis hovorí, že maximálny sklon nájazdovej rampy
pre ľudí na vozíčku nesmie byť väčší ako 6%. Aj úloha takéhoto
znenia môže byť MCM úlohou.
Objekty: rampy (4026, 6375, 9037, 7773, 7893, 7961), zábradlia (7542), schodiská (5199, 7722), nájazdy (8499)
Šablóna Wizard: Sklon nájazdovej rampy alebo zábradlia v percentách alebo v stupňoch.
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7542, en: 4026 sp: 5199, 6375, 7722, 8499 pt: 9037 fr: 4962 sk: 7773, 7893, 7961

Erasmus+ Projekt. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) je spolufinancovaný Európskou úniou.
Projekt je súčasťou programu Erasmus+ Programme, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá, číslo projektu: 2017-1-DE01-KA203-003577.

Základná úloha
4.2 Dlhá naklonená rovina

Vypočítať veľkosť uhla medzi dlhou naklonenou rovinou a vodorovnou
(horizontálnou) rovinou.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: “Žiak vie vypočítať veľkosť ostrého uhla použitím vlastností goniometrických funkcií pre uhly v (pravouhlom) trojuholníku.
Žiak vie na výpočty využiť vedeckú kalkulačku.”

Merané údaje:
Dĺžka h vybranej úsečky na naklonenej rovine (lebo do oblúka zakrivenej čiary)
a dĺžka vybranej vodorovnej úsečky L medzi krajnými bodmi úsečky na naklonenej
rovine.
K riešeniu úlohy je možné využiť aj uhlomer, ale výsledok nemusí byť taký presný ako
výpočet pomocou vlastností goniometrických funkcií kosínus a arkus kosínus.
Použitie vedeckej kalkulačky je nutné.
Riešenie: Veľkosť uhla 𝛼 , v stupňoch, sa určí ako hodnota inverznej funkcie kosínus
k vypočítanej hodnote arkus kosínus 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(ℎ/𝐿).
Veľkosť uhla naklonenej roviny je rovná rozdielu 90°- 𝛼, (doplnkový uhol k pravému
uhlu).
Nápovedy alebo podúlohy:
● V pravouhlom trojuholníku platí: Hodnota funkcie kosínus ostrého uhla sa
rovná pomeru dĺžky priľahlej odvesny k dĺžke prepony.
● Nájdite veľkosť uhla, ktorý zviera naklonená rovina s rovinou, ktorá je zvislá
(vertikálna) a kolmá na vodorovnú (horizontálnu) rovinu. Využite vlastnosti
funkcie inverznej k funkcii kosínus (arkus kosínus, arccos).
● V pravouhlom trojuholníku platí: Súčet dvoch ostrých uhlov je 90°.
Objekty: cesta (1182), naklonený plot (8969), schody (4696, 9023), zakrivená rampa pre ľudí na invalidnom vozíku (4051)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de:1182, 4696 en: sp: pt: 8969, 9023 fr: 4051 sk:

Erasmus+ Projekt. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) je spolufinancovaný Európskou úniou.
Projekt je súčasťou programu Erasmus+ Programme, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá, číslo projektu: 2017-1-DE01-KA203-003577.

Základná úloha
4.3 Uhol

Odmerať veľkosť uhla.

Matematika, výkonový štandard, 5. ročník: „Žiak vie určiť veľkosť uhla dvoch úsečiek (priamok) odmeraním pomocou uhlomeru. Žiak vie
modelovať reálnu situáciu pomocou obrázku alebo papierového modelu.“
Merané údaje:
Uhol medzi dvomi (presne určenými) priamkami alebo úsečkami; napríklad uhol v
trojuholníku, ktorého jedným vrcholom je daná osoba (riešiteľ) a dve strany
trojuholníka (ramená uhla) smerujú k dvom presne určeným objektom (bodom).
Riešenie: Určiť dve priamky (úsečky):


pomocou náčrtu situácie na vodorovne (horizontálne) položenom liste
papiera; úsečky na papieri smerujú od riešiteľa k dvom určeným objektom
(bodom),
 vytvorením modelu situácie (uhla, ktorého veľkosť sa má určiť) pomocou
poskladaného listu papiera,
 odhadom veľkosti časti uhla (polovice, tretiny) alebo dvojnásobku veľkosti
hľadaného uhla, využitím uhlomeru alebo vlastností goniometrických funkcií
pre uhly v trojuholníku,
 odhad veľkosti uhla využitím špeciálnej (astronomickej) pomôcky Jacob’s staff
alebo podobnej pomôcky a výpočet veľkosti využíva vlastnosti podobnosti
útvarov (trojuholníkov).
Nápovedy alebo podúlohy:
 Situáciu načrtnite na papier. Pokúste sa náčrt urobiť čo najvernejšie.
 Zložte list papiera tak, aby ste hľadaný uhol vytvorili, vymodelovali.
Objekty: kruhový obklad (okolo stromov 7571), kolesá (socha 6367, starý mlyn 8047), blok z kruhových budov (7758), tyč (4042)
MCM úlohy v rôznych jazykoch : de: 7571, 7570 en: sp: 6367, 6522, 7758, 8047 pt: fr: 4420 4050 sk:
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Základná úloha
4.4 Stredový uhol

Vypočítať veľkosť stredového uhla v kružnici.

Matematika, výkonový štandard, 8. ročník: “Žiak vypočíta veľkosť stredového uhla v kružnici pomocou dĺžky kružnicového oblúka a polomeru kružnice.
Žiak rieši aplikačné úlohy, dokáže zostrojiť alebo odmerať stredový uhol v danej kružnici, pre daný kružnicový oblúk.”

Merané údaje:
L dĺžka kružnicového oblúka
r polomer kružnice, ktorej daný kružnicový oblúk prislúcha
Riešenie: Nájdite stred kružnice, ktorej kružnicový oblúk prislúcha. Odmerajte
polomer kružnice, krajné body polomeru kružnice sú krajné body daného oblúka a
stred kružnice. Porovnaním dĺžky odmeraných polomerov (dĺžka musí byť rovnaká)
sa presvedčte, že stred kružnice ste určili čo najpresnejšie.
Veľkosť stredového uhla je rovná:
𝛼 = 𝐿/𝑟 v radiánoch,
𝛼 = 180 ∗ (𝐿/𝑟)/𝜋 v stupňoch.
Ak je r, polomer kružnice, oveľa väčší ako L, dĺžka kružnicového oblúka, veľkosť
stredového uhla môžeme vypočítať pomocou vzťahov pre hlavný uhol
(veľmi ”štíhleho”) rovnoramenného trojuholníka, pomocou funkcie arkus tangens.
Nápovedy alebo podúlohy:
 Kde leží stred kružnice, ktorej kružnicový oblúk prislúcha?
 Čomu sa rovná 𝑟, polomer kružnice, ktorej kružnicový oblúk prislúcha?
 Čomu sa rovná 𝐿, dĺžka kružnicového oblúka?
 Uhol v radiánoch má veľkosť 𝛼 = 𝐿/𝑟
Objekty: Kruhový obklad (okolo stromu 7571), kolesá (socha 6367, stará mlyn 8047), blok zložený z kruhových budov (7758, okná alebo
kruhová veža 4050), zorné pole (kamera 4420)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7571, en:

sp: 6367, 7758, 8047 pt:

fr: 4420 4050 sk:
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Základná úloha
5.1 Obsah obdĺžnika

Vypočítať obsah obdĺžnika (štvorca).

Matematika, výkonový štandard, 5. ročník: ”Žiak vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre; vypočítať obvod štvorca, obdĺžnika a
vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými rozmermi alebo určiť obsah ako počet štvorcov, z ktorých sa útvar skladá.”
Merané údaje:
dĺžka 𝑎

výška 𝑏 obdĺžnika alebo štvorca

Meranie by sa malo uskutočniť viackrát, aby bol vypočítaný výsledok čo
najpresnejší.
Riešenie:
𝑆 =𝑎 ∙𝑏
Nápovedy:
●
●
●
●

Na ktorý rovinný útvar sa objekt podobá?
Útvar pripomína obdĺžnik. Vypočítajte jeho obsah.
Obsah je súčin dĺžky a výška.
Sú namerané rozmery v rovnakých jednotkách?

Objekty: kvetináč (7534), brána pre loptové hry (5476), tabuľa (6491, 9034, 7796, 7855, 8012), základy budovy (7701), nábytok (7842), povrch
zložený z obdĺžnikov (8958), most (9038), stôl (7771), tenisový kurt (8196)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 7534 en: sp: 5476, 6491, 7701, 7842
8196

pt: 8958, 8968, 9034, 9038 fr:

sk: 7771, 7796, 7855, 8012,
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Základná úloha
Vypočítať obsah kruhu pomocou polomeru, priemeru alebo obvodu
daného kruhu, dĺžky danej kružnice.
Matematika, výkonový štandard, 8. ročník: "Žiak vie vypočítať obsah a obvod kruhu a dĺžku kružnice; vyriešiť slovné úlohy, ktoré využívajú
výpočet obsahu alebo obvodu kruhu alebo dĺžku kružnice.“
5.2 Obsah kruhu

Merané údaje:
obvod kruhu, dĺžka kružnice (2πr), priemer (2r) alebo polomer (r) kruhu.

Riešenie:
Na základe nameraných hodnôt sa obsah kruhu vypočíta podľa vzorca:
S=πr2
Nápoveda:
●
●
●
●

Odmerajte polomer alebo priemer v správnych
jednotkách.
Na odmeranie priemeru použite vhodné meradlo.
Použite vzorec S=πr2
Pre odmeraný obvod kruhu použite vzorec o = 2πr = πd
a vypočítajte polomer kruhu.

Objekty: kruhový kameň (4034), kanálový poklop (6450), kruhová záhrada (8972), okrúhly stôl (9041), mlynský kameň (9016)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: en: 4034 sp: 6450 pt: 9016, 9041, 8972 fr: sk: 5716654
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Základná úloha
Vypočítať obsah plášťa valca (objektu, ktorý sa tvarom podobá na
valec).
Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Žiak vie pomenovať základné prvky valca: podstava (horná, dolná), plášť, výška; dosadením do
vzorcov vypočítať objem a povrch valca.“
Merané údaje:
obvod podstavy 𝑜 výška 𝑣
Údaje by mali byť merané viackrát, aby výsledný výpočet bol čo
najpresnejší.
Riešenie:
𝑆𝑝 = 𝑜 ∙ 𝑣
Nápovedy:
● Na ktoré teleso sa objekt podobá?
● Uvažujme, že daný objekt sa podobá na valec.
Vypočítajte obsah plášťa valca.
● Rozvinutý plášť valca je obdĺžnik.
● Obsah plášťa je rovný obsahu obdĺžnika.
● Obsah obdĺžnika je súčin dĺžok strán tohto obdĺžnika.
● Obsah plášťa valca je súčin obvodu kruhu (dĺžky kružnice,
obvodu podstavy valca) a výšky valca.
● Nezabudnite odmerané údaje zapísať v rovnakých
jednotkách.
Objekty: kmeň stromu (827), stĺpy (3981, 8971), potrubie (6429), nádoba na odpad (7063, 7889, 7752), balkón (9015), poštová schránka
(4932), kvetináč (7710), reklamný stĺp (7989), lavička (8198)

5.3 Plášť valca

MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 827 en: 3981 sp: 6429, 7063, 7889, 7752 pt: 8971, 9015 fr: 4932 sk: 7710, 7989, 8198
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Základná úloha
5.4 Povrch gule

Vypočítať povrch gule (objektu, ktorý je podobný guli).

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Žiak vie dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch gule; riešiť primerané slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu gule.“
Merané údaje:
Priemer 𝑑 alebo obvod gule 𝑜 (dĺžka najväčšej kružnice v guli).
Riešenie:
𝑑

Odmeraný priemer gule 𝑑, polomer gule: 𝑟 = 2 .
𝑜

Odmeraná obvod 𝑜 gule, polomer gule: 𝑟 = 2𝜋.
Povrch gule:

𝑆𝑔 = 4𝜋𝑟 2

Nápovedy:
●
●

Na ktoré teleso sa objekt podobá?
Uvažujme, že objekt sa podobá na guľu. Vypočítajte
povrch gule.
● Povrch gule 𝑆𝑔 = 4𝜋𝑟 2
● Polomer gule vypočítajte pomocou priemeru gule, ktorý
ste odmerali.
● Polomer gule vypočítajte pomocou obvodu gule, ktorý ste
odmerali.
● Obvod gule 𝑜 = 2𝜋𝑟 sa rovná dĺžke najväčšej kružnice,
ktorú guľa obsahuje.
● Odmerali ste obvod gule správne?
● Skontrolujte jednotky nameraných údajov a výpočtu.
Objekty: budovy (7337), maľby (7338), sochy (3120), semafor (8964), reflektor (7319)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 3120 en: sp: 7337, 7338 pt: 8964 fr: sk: 7319
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Základná úloha
5.5 Kužeľ, obsah plášťa

Vypočítať obsah plášťa kužeľa.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak vie opísať kužeľ, zostrojiť sieť kužeľa, dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch kužeľa;
vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu kužeľa.“
Merané údaje: Obvod podstavy kužeľa, dĺžka strany kužeľa, výška kužeľa, polomer
alebo priemer podstavy kužeľa.
Riešenie:
Obsah 𝑆𝑝𝑙 plášťa kužeľa vypočítame podľa vzorca:
𝜋𝑑𝑠
𝑆𝑝𝑙 =
= 𝜋𝑟𝑠
2
kde 𝑠 je dĺžka strany kužeľa (polomer plášťa), 𝑟 je polomer podstavy, 𝑑 je priemer
podstavy kužeľa.
Ak sa dĺžka strany kužeľa (polomer plášťa) nedá priamo odmerať, vypočíta sa
pomocou Pytagorovej vety:
𝑠 = √𝑟 2 + 𝑣 2
kde 𝑟 je polomer podstavy, 𝑣 je výška kužeľa.
Nápovedy:
● Na ktoré geometrické teleso sa objekt podobá?
● Sieť kužeľa tvorí podstava v tvare kružnice, vrchol a plášť kužeľa v tvare
kruhového výseku.
● Dá sa odmerať výška (strana, povrch, polomer, priemer podstavy) kužeľa?
● Nájdite kružnicu podstavy kužeľa.
● Nájdite vrchol kužeľa.
● Na výpočet strany kužeľa (polomeru plášťa) použite Pytagorovu vetu.
● Skontrolujte si jednotky, v ktorých ste merali a s ktorými počítate.
● Objasnenie prvkov kužeľa pomocou obrázku, nákresu alebo (dokreslenej)
fotografie.
Objekty: socha (7441), sklenený pavilón (785), časť stĺpa (6566), kmeň borovice (2620), dopravný kužeľ (2399)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 785, en: , sp:7441, pt:, fr: 2399, 2620, 6566 sk:
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Základná úloha
5.6 Obsah pravidelného n-uholníka

Vypočítať obsah pravidelného n-uholníka.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak pozná definíciu pravidelného rovinného útvaru (rovnostranný trojuholník, štvorec,
šesťuholník); pravidelný n-uholník je ohraničený zhodnými úsečkami v rovine, všetky vnútorné uhly majú rovnakú veľkosť, útvaru sa dá opísať
kružnica, na ktorej ležia všetky jeho vrcholy. Žiak vie vypočítať obvod a obsah pravidelného n-uholníka, vie riešiť primerané slovné úlohy
a aplikačné úlohy o pravidelných n-uholníkoch.“
Merané údaje:
obvod pravidelného n-uholníka = súčet dĺžok všetkých jeho strán = dĺžka jednej
strany vynásobená počtom strán (alebo počtom vrcholov)
polomer vpísanej kružnice = kolmá vzdialenosť stredu n-uholníka od strany nuholníka = polovica kolmej vzdialenosti medzi dvomi rovnobežnými oproti sebe
ležiacimi stranami pravidelného n-uholníka
Pravidelný n-uholník sa skladá z (alebo môže byť rozdelený na) rovnostranné alebo
rovnoramenné trojuholníky, ktoré majú práve jeden spoločný vrchol, stred
pravidelného n-uholníka
Riešenie: Všeobecne: Obsah pravidelného n-uholníka je rovný polovici súčinu
obvodu a polomeru vpísanej kružnice daného n-uholníka.
Obsah pravidelného n-uholníka je súčin obsahu jedného vnútorného trojuholníka a
počtu vrcholov (strán, vnútorných trojuholníkov) daného n-uholníka.
Pravidelné n-uholníky v školskej matematike: rovnostranný trojuholník, štvorec,
päťuholník, šesťuholník, osemuholník, deväťuholník, desaťuholník,
dvanásťuholník,...
Nápovedy:
● Aký tvar má daný objekt?
● Objasňujúce otázky; napr. Koľko strán (vrcholov) je skrytých? Dá sa povrch
útvaru rozdeliť na zhodné trojuholníky, ktoré sa neprekrývajú a majú jeden
spoločný vrchol?
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Základná úloha
●

Upresnenie tvaru n-uholníka pomocou obrázku, nákresu alebo (dokreslenej)
fotografie.

Objekty: kvetináč (2012), dlaždice (20, 2674), dopravná značka (8072), podlaha miestnosti (5349), vrchnák na krabici (13925), stôl (1691)
fontána (16267)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 2012, en: 20, 1691, 8072, sp: 5349, pt: 16267, fr: 2674, sk: 13925
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Základná úloha
5.7 Dĺžka strany v pravouhlom trojuholníku

Vypočítať dĺžku úsečky pomocou Pytagorovej vety.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Pytagorova veta. Žiak vie vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak pozná dĺžky jeho
zvyšných dvoch strán.“
Merané údaje:
Dĺžky dvoch strán pravouhlého trojuholníka.
Riešenie:
Určiť pravouhlý trojuholník. Odmerať dĺžky dvoch strán pravouhlého
trojuholníka. Vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka
pomocou Pytagorovej vety:
𝑎² + 𝑏 2 = 𝑐²
kde 𝑐 je dĺžka prepony a 𝑎, 𝑏 sú dĺžky odvesien pravouhlého trojuholníka.

Nápovedy:
●
Ak je to vhodné, do fotografie objektu môže byť dokreslená úsečka,
ktorej dĺžku je potrebné vypočítať.

●

●

Ktorý rovinný útvar môžeme využiť, aby sme vypočítali
dĺžku neznámej strany (úsečky)?
Nájdite taký pravouhlý trojuholník, ktorému sa dve strany
dajú odmerať. Dĺžku tretej strany vypočítajte pomocou
Pytagorovej vety.
Pytagorova veta:
a² + b2 = c²
kde 𝑐 je dĺžka prepony a 𝑎, 𝑏 sú dĺžky odvesien
pravouhlého trojuholníka.

Objekty: fontána (10450), jazero (13409), napájadlo pre psa (8973)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 10450, 13409 en: sp: pt: 8973 fr: sk: 0816444
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Základná úloha
6.1 Objem kvádra

Vypočítať objem alebo hmotnosť objektu tvaru kvádra alebo kocky.

Matematika, výkonový štandard, 7. ročník: „Žiak vie vypočítať objem a povrch kvádra a kocky, ako pozná dĺžky ich hrán, vyriešiť primerané
slovné úlohy na výpočet povrchu a objemu kvádra a kocky aj s využitím premeny jednotiek obsahu a objemu.“
Merané údaje:
dĺžka 𝑎 šírka 𝑏 výška 𝑐
Aby boli merané údaje čo najviac presné, je potrebné merať objekt na
vhodných miestach viackrát.
Všetky merané údaje musia byť v rovnakých jednotkách dĺžky.
Hmotnosť telesa je rovná súčinu objemu telesa a hustoty materiálu,
z ktorého je teleso zhotovené. Hustota:
betón: 𝜌 = 1,8-2,4 g/cm³
žula: 𝜌 = 2,6 g/cm³
Riešenie: Objem kvádra 𝑉
𝑉 =𝑎∙𝑏∙𝑐
Hmotnosť telesa je súčin objemu telesa a hustoty materiálu, z ktorého je
teleso zhotovené:
𝑚 = 𝜌⋅𝑉
Nápovedy:
● Niektoré geometrické teleso sa objekt podobá?
● Objekt má tvar kvádra. Vypočítajte jeho objem.
● Objem = dĺžka krát šírka krát výška
● Merajte v cm a objem vynásobte koeficientom hustoty materiálu 𝜌.
Objekty: kameň (7593, 7508, 4029), plavecký bazén (5627), socha (základ stĺpa 5291, pamätná doska 6210, 8008). lavičky (kamenné 7242,
drevené 7069, 7774), budovy a miestnosti (telefónna búdka 7753, knižnica 833), nádoba (na vodu 8965, 9013, piesok 8200, kvety 8693),
balenie (4921)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 7593, 7508, 7069 en: 4029, 5627, 8693 sp: 5291,6210, 7242, 7753 pt: 8965, 9013 fr: 4921, 833 sk: 7774, 8008, 8200
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Základná úloha
6.2 Objem valca

Vypočítajte objem alebo hmotnosť objektu, ktorý má tvar valca.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Žiak vie opísať valec a pomenovať jeho základné prvky: sieť, podstava (horná, dolná), plášť, výška;
zostrojiť sieť valca; dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch valca; vyriešiť primerané slovné úlohy na objem a povrch valca.“
Merané údaje:
Výška 𝑣, priemer 𝑑 alebo dĺžka 𝑂 kružnice podstavy, obvod kruhu.
Aby údaje boli čo najviac presné, je potrebné merať niekoľkokrát na
vhodných miestach objektu.
Hmotnosť telesa sa vypočíta ako súčin objemu telesa a hustoty
materiálu, z ktorého je teleso zhotovené.
betón: 1,8-2,4 g/cm³; žula: 2,6 g/cm³; pôda: 1,2-1,5g/cm³
Riešenie:
Polomer 𝑟 podstavy vypočítame z odmeraného priemeru podstavy 𝑑
𝑟=

𝑑
2

alebo z odmeranej 𝑂 dĺžky kružnice (obvodu kruhu) 𝑟 =

𝑂
2𝜋

Obsah podstavy je rovný 𝑆𝑝 = 𝜋 ∙ 𝑟 2
Objem valca je rovný 𝑉 = 𝑣 ∙ 𝑆𝑝
Hmotnosť telesa je rovná 𝑚 = 𝜌 ⋅ 𝑉, kde 𝜌 je hustota materiálu.
Zaujímavá úloha: Vypočítať objem alebo hmotnosť pôdy v kvetináči tvaru
valca; uvažovať o rozdiele medzi objemami dvoch valcov, vnútorného
a vonkajšieho.
Nápovedy:
● Ktoré geometrické teleso objekt pripomína?
● Objekt má tvar valca. Vypočítajte jeho objem.
● Objem = súčin obsahu podstavy telesa a výšky telesa.
● Obsah podstavy = 𝜋 ∙ 𝑟 2
● Polomer vypočítajte z odmeraného priemeru alebo
z odmeranej dĺžky kružnice (obvodu kruhu).
● Merajte v cm a objem vynásobte hustotou materiálu.
Objekty: fontána (7579, 6527), kvetináč (7515, 8165), stĺp (7543), studňa (3983), kmeň stromu (6533, 9040, 7313), palica (7554), odpadkový
kôš (8708, 8966, 4060), betónový asfalt (7991)
MCM úlohy v rôznych jazykoch de: 7579, 7515, 7543, 8165 en: 3983 sp: 6527, 6533, 7554, 8708 pt: 8966, 9040 fr: 4060 sk: 7313, 7991
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Základná úloha
6.3 Objem gule

Vypočítať objem alebo hmotnosť objektu (telesa), ktoré má tvar gule.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Žiak vie opísať guľu a pomenovať jej základné prvky: stred gule, polomer a priemer gule; dosadením
do vzorcov vypočítať objem a povrch gule; vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu gule.“
Merané údaje:
Priemer 𝑑 alebo obvod 𝑂 (dĺžka kružnice s najväčším polomerom).
Aby boli merané údaje čo najpresnejšie, mali by byť merané viackrát na
vhodných miestach objektu.
Hmotnosť telesa sa rovná súčinu objemu telesa a hustoty materiálu,
z ktorého je teleso zhotovené, napríklad hustota betón: 1,8-2,4 g/cm³;
žula: 2,6 g/cm³.
Riešenie:
Ak 𝑑 je priemer gule, potom polomer 𝑟 =

𝑑
2

.

Ak poznáme 𝑂 obvod gule, dĺžku najdlhšej kružnice, potom polomer gule
je rovný 𝑟 =

𝑂
2𝜋

.

4
𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟3
3
Hmotnosť telesa sa rovná súčinu objemu telesa a hustoty materiálu.
Nápovedy:
●
●
●
●
●

Na ktoré geometrické teleso sa objekt podobá?
Objekt sa podobá na guľu. Vypočítajme objem gule.
4
Objem = 3 𝜋 ∙ 𝑟 3 .
Odhadnite dĺžku polomeru gule, ak poznáte dĺžku
priemeru gule alebo ak poznáte dĺžku najdlhšej kružnice
gule.
Merajte v cm a vypočítaný objem vynásobte hustotou
materiálu.

Objekty: kameň (7572, 4030, 6390, 8960), kvetináč (6387)
MCM úlohy v rôznych jazykoch de: 7572 en: 4030 sp: 6387, 6390 pt: 8960 fr: sk:
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Základná úloha
6.4 Objem kužeľa

Vypočítať objem alebo hmotnosť telesa, ktoré má tvar kužeľa.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak vie opísať kužeľ a pomenovať jeho základné prvky; určiť kružnicu podstavy, výšku a dĺžku bočnej steny
kužeľa zostrojiť sieť kužeľa; dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch kužeľa; vyriešiť slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu kužeľa.”
Merané údaje: Polomer alebo priemer kružnice podstavy kužeľa; výška kužeľa: dĺžka úsečky
zostrojenej z vrcholu kužeľa do stredu kružnice podstavy (kolmica z vrcholu na podstavu);
dĺžka strany kužeľa: dĺžka najkratšej úsečky zostrojenej z vrcholu kužeľa ku kružnici obvodu
podstavy; dĺžka kružnice alebo obvod kruhu podstavy.
Riešenie: Objem 𝑉 kužeľa sa rovná jednej tretine súčinu obsahu podstavy (obsah kruhu,
1
𝑆𝑝 ) a výšky 𝑣 kužeľa
𝑉 = 3 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣

Výška 𝑣 kužeľa môže byť vypočítaná pomocou pravouhlého trojuholníka, v ktorom preponu
tvorí bočná stena 𝑠 jedna odvesna je rovná polomeru kružnice podstavy 𝑟. Z Pytagorovej
vety potom platí:
𝑣 = √𝑠 2 − 𝑟 2
Hmotnosť telesa je súčin objemu telesa a hustoty materiálu, z ktorého je teleso zhotovené.
Nápovedy:
● Na ktoré geometrické teleso sa objekt podobá?
● Základné prvky kužeľa sú: podstava v tvare kružnice; vrchol 𝑉, ako druhý bod
úsečky kolmej na podstavu a prechádzajúcej stredom podstavy 𝑆; výška
kužeľa rovná veľkosti úsečky |𝑆𝑉|; dĺžka bočnej steny, plášť kužeľa v tvare
kruhového výseku.
● Dá sa odmerať výška (dĺžka bočnej steny, povrch, obvod, polomer, priemer
kružnice podstavy) kužeľa?
● Presne určte kružnicu podstavy (vrchol) kužeľa.
● Na výpočet výšky kužeľa použite Pytagorovu vetu.
● Odmerané dĺžky vyjadrite v rovnakých jednotkách.
● Nakreslite pomocný náčrt, obrázok alebo (dokreslenú) fotografiu na objasnenie
jednotlivých prvkov objektu v tvare kužeľa.
● Hmotnosť telesa vypočítame ako súčin objemu telesa a hustoty materiálu,
z ktorého je teleso zhotovené.
Objekty: socha (11960), sklenený pavilón, časť stĺpa, kmeň borovice, cestný kužeľ, betónový kužeľ (2249, 5314), kvetináč (782, 8170)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 782, en: 2249, 5314, sp: 11960, pt:, fr: 8170 sk:
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Základná úloha
6.5 Objem zrezaného kužeľa

Vypočítať objem (hmotnosť) telesa v tvare zrezaného kužeľa.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: “Žiak vie vypočítať objem a povrch telies pomocou daných vzorcov vrátane jednoduchých prípadov,
keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov .”
Merané údaje: Polomer alebo priemer kružnice dolnej a kružnice hornej podstavy
zrezaného kužeľa; výška zrezaného kužeľa ako vzdialenosť stredov kružnice hornej
a dolnej podstavy; dĺžku bočnej steny zrezaného kužeľa, ako najkratšiu vzdialenosť
medzi obvodovou kružnicou hornej a dolnej podstavy.
Riešenie:
Výška zrezaného kužeľa sa môže vypočítať pomocou
Pytagorovej vety na základe veľkosti polomeru dolnej
(väčšej) podstavy a dĺžky bočnej steny zrezaného kužeľa.
Hmotnosť telesa vypočítame ako súčin objemu telesa
a hustoty telesa.

Nápovedy:






Na ktoré geometrické telesa sa objekt podobá?
Zrezaný kužeľ sa skladá z dvoch kružníc, ktoré tvoria hornú a dolnú
podstavu, kružnice ležia v rovnobežných rovinách, a z plášťa, ktorý má
kruhový tvar (odsek medzikružia dvoch sústredných kružníc).
Odmerajte výšku (dĺžku bočnej steny, obsah, polomer, priemer kružníc,
ktoré tvoria hornú a dolnú podstavu).
Určte, ktorá kružnica tvorí hornú podstavu a ktorá kružnica je dolnou
podstavou zrezaného kužeľa.
Na výpočet výšky kužeľa použite Pytagorovu vetu.

Erasmus+ Projekt. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) je spolufinancovaný Európskou úniou.
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Základná úloha



Odmerané dĺžky upravte tak, aby boli v rovnakých jednotkách.
Hmotnosť telesa vypočítame ako súčin objemu telesa a hustoty telesa.

Objekty: socha, sklenený pavilón, časť stĺpa, kmeň borovice, cestný kužeľ (5314, 7730), kvetináč (8170)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: , en: 5314, sp: , pt:, fr: 7730, 8170 sk: 4616351
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Základná úloha
6.6 Objem ihlana

Vypočítajte objem (hmotnosť) objektu, ktorý má tvar ihlana (zrezaného ihlana).

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: “Žiak vie opísať ihlan a pomenovať jeho základné prvky; určiť počet stien, hrán a vrcholov ihlana,
zostrojiť sieť ihlana; dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch ihlana; vyriešiť slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu ihlana.”
Merané údaje: Dĺžka hrany podstavy, obsah podstavy. Výška ihlana. Dĺžka bočnej
hrany.
Riešenie: Objem ihlana je rovný jednej tretine súčinu obsahu podstavy a výšky
ihlana. Výška ihlana sa vypočíta pomocou Pytagorovej vety s použitím veľkostí dĺžky
bočnej hrany ihlana a dĺžky príslušnej úsečky podstavy ihlana. Objem zrezaného
ihlana vypočítame tak, že od objemu celého ihlana odčítame objem zrezanej časti.
Hmotnosť telesa vypočítame ako súčin objemu telesa a hustoty materiálu, z ktorého
je teleso zhotovené.
Nápovedy:
● Ktoré geometrické teleso objekt pripomína?
● Ihlan sa skladá z podstavy a plášťa. Podstava má tvar (pravidelného)
mnohouholníka a plášť sa skladá z rovnoramenných (rovnostranných)
trojuholníkov.
● Dá sa odmerať výška (dĺžka bočnej hrany, obsah podstavy, dĺžka hrany
podstavy)?
● Ktorý rovinný útvar tvorí podstavu objektu v tvare ihlana?
● Na výpočet výšky ihlana použite Pytagorovu vetu.
● Odmerané dĺžky vyjadrite v rovnakých jednotkách.
● Nakreslite pomocný náčrt, obrázok alebo (dokreslenú) fotografiu na
objasnenie jednotlivých prvkov objektu v tvare ihlana.
● Hmotnosť telesa vypočítame ako súčin objemu telesa a hustoty materiálu,
z ktorého je teleso zhotovené.
Objekty: sochy (58, 10896), sklenený pavilón (11062), časť stĺpa (11305), strecha (13712)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 58, 11305, 11062, 10896, 13712, en: sp: pt: fr: sk:
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Základná úloha
7.1 Čas

Určiť čas trvania pravidelne sa opakujúceho javu.

Matematika, výkonový štandard, 3. ročník: „Žiak vie označiť a pomenovať jednotky času; určiť a znázorniť čas na digitálnych a ručičkových
hodinách; pozná jednotky času: hodina, minúta, sekunda a časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny; premeniť jednotky času;
vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase.“
Merané údaje:
Čas trvania pravidelne sa opakujúceho javu.
Riešenie:
Odmeranie času trvania pravidelne sa opakujúceho javu.
Vypočítať, koľkokrát sa jav zopakuje za daný časový interval (hodina,
deň, rok), ak sa čas trvania pravidelne sa opakujúceho javu dá pomerne
presne odmerať.
Nápovedy:
●
●
●

Odmerajte čas trvania daného javu.
Ako často sa tento jav zopakuje za jednu minútu?
Ako často sa tento jav zopakuje za jednu hodinu (jeden
deň; jeden rok)?

Objekty a pravidelné javy:
- objekt, ktorý sa pohybuje konštantnou rýchlosťou, napríklad: výťah, pohyblivé schody,
- pravidelne sa opakujúci jav na pozorovanom objekte, napríklad pohyblivé reklamné obrázky na reklamnom paneli,
otáčajúca sa socha (206, 6937); stĺp, ktorý sa otáča (1947, 10452), schodisko (4380), kruhová reklama (12934, 12905), výťah (12867),
umývadlo na nohy (5044), fontána (6604, 8700), blikajúce svetlá (2046), posuvné dvere (3554)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 206, 1947, 4380, 10452, 12934, 12867, 12905 en: 6937 sp: 5044, 6604, 8700 pt: fr: 2046, 3554 sk:
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Základná úloha
7.2 Čas 2

Určiť čas trvania nepravidelne sa opakujúceho javu, udalosti.

Matematika, výkonový štandard, 3. ročník: „Žiak vie označiť a pomenovať jednotky času; určiť a znázorniť čas na digitálnych a ručičkových
hodinách; pozná jednotky času: hodina, minúta, sekunda a časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny; premeniť jednotky času;
vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase.“
Merané údaje:
Odmerať časový rozdiel medzi začiatkom a koncom trvania udalosti,
ktorá je dokumentovaná textom, meranie času pomocou vhodného
chronometra.

Riešenie:
Vypočítať čas trvania udalosti ako rozdiel medzi začiatkom a koncom
trvania danej udalosti.
Nápovedy:
●

Prečítajte si pozorne informácie. Vyhľadajte potrebné
údaje.
Fotografia by mala identifikovať, ktorej udalosti sa úloha týka. Na
● Vypočítajte čas trvania javu, udalosti.
fotografii by nemali byť údaje potrebné k vyriešeniu úlohy, fotografia
● Čas trvania udalosti alebo javu vypočítame ako rozdiel
môže byť iba ilustračná.
medzi ukončením a začiatkom udalosti alebo javu.
● Storočie, rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda, sú
jednotky, v ktorých meriame čas.
Objekty: roky, výročia (7520, 4031, 10782, 6423, 6641, 7740, 10397), historické udalosti (7619, 10424), doba výstavby (6564, 6602)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 7520, 7619, 10424 en: 4031, 10782 sp: 6423, 6602, 6641, 7740 pt: 10397 fr: 6564 sk: 2812399
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Vypočítať údaj ako pomer množstva (niečoho, čo pribúda, čo sa
pohybuje) za daný čas.
Matematika, výkonový štandard, 7. ročník: "Žiak vie vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer (prevrátený pomer, postupný pomer) rôzneho
typu a praktické úlohy; trojčlenka (jednoduchá, zložená); tabuľka priamej a nepriamej úmernosti; kontextové slovné úlohy na priamu a nepriamu
úmernosť a pomer.“

7.3 Pomer: množstvo za čas

Merané údaje: Množstvo, ktoré pribudne za daný čas, napríklad litre za
minútu. Pochopenie synchronizácie dvoch javov, dvoch meraní.
Presnosť v meraní času a množstva za odmeraný čas. Množstvo, objem,
hmotnosť, môže byť dané a je potrebné určiť čas. Dôležité je použiť
vhodné jednotky.

Riešenie: Pomer medzi dvoma veličinami. Daná je rýchlosť pribúdania
niečoho, čo sa dá merať a jedna veličina, potrebné je vypočítať druhú
veličinu.
Nápovedy:
●
●
●
●

Určiť dve veličiny, ktoré sú od seba závislé.
Vypočítať pomer medzi dvoma danými veličinami.
Vybrať veličinu a jednotku, v ktorej je daná alebo veličinu,
ktorej množstvo (objem) je možné určiť bez problémov.
Vzorec pre výpočet objemu, množstva, hmotnosti a pod..

Objekty: vodovod (1302), kávovar (2606), fontána (4404, 8502, 8963, 11967), nádrž (7183), grafity (7883), smetiak (8501)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 4404, 7183, 1302 en: sp: 8501, 8502 pt: 8963 fr: 2606 sk:
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7.4 Priemerná rýchlosť

Vypočítať priemernú rýchlosť ako pomer dráhy prejdenej za určitý čas.

Matematika, výkonový štandard, 9. ročník: „Žiak vie riešiť slovné, kontextové, úlohy vedúce k lineárnej rovnici alebo nerovnici, slovné úlohy na
využitie grafov priamej a nepriamej úmernosti. Žiak chápe medzipredmetové vzťahy (s fyzikou a chémiou) v kontextových slovných úlohách na
priamočiary rovnomerný pohyb.“
Merané údaje: Čas, za ktorý teleso prejde danú vzdialenosť. Presnosť
merania času a vzdialenosti (dráhy). Korektné používanie jednotiek
jednotlivých veličín.
Riešenie: Rýchlosť je podiel dráhy (vzdialenosti) za daný čas (jednotku
času). Riešenie úlohy si vyžaduje presné meranie dráhy (vzdialenosti)
prejdenej za daný (za určitý) čas.
Nápovedy:
●

Určte čas a vzdialenosť (dráhu), ktorú objekt za daný
(odmeraný) čas prešiel.
● Vypočítajte podiel dráhy a času.
● Možno je potrebné vypočítať priemerný údaj z niekoľkých
meraní.
● Vypočítajte (odmerajte) priemerný čas pohybu
pohyblivých schodov zdola nahor a naopak, zhora nadol.
● Odmerajte dĺžku pohyblivých schodov alebo rozmer
jedného schodu a počítajte.
● Výsledok zaokrúhlite na daný počet desatinných miest.
Objekty: pohyblivé schody (355, 788, 4382, 7423), električka, pútač pánskeho holičstva (7759), fontána (6143), výťah, lanovka
MCM úlohy v rôznych jazykoch: de: 788, 355, 4382 en: sp:7759, 7423 pt: 6143 fr: sk:
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Vypočítať rýchlosť ako hodnotu funkcie času a zrýchlenie ako hodnotu
prvej derivácie rýchlosti podľa času pri rovnomerne zrýchlenom pohybe.
Matematika, výkonový štandard, ISCED3: Tematický celok patrí k nepovinným vedomostiam matematiky a fyziky na gymnáziu.

7.5 Maximálna rýchlosť

Merané údaje:
Modelovanie rýchlosti ako funkcie času pri rovnomerne zrýchlenom
pohybe.

Riešenie:
Pomocou modelu rovnomerne zrýchleného pohybu vypočítať maximálnu
rýchlosť pohybu objektu.

Nápovedy:
●
●

●

Rýchlosť sa rovná podielu dráhy a času.
Odhadnite časový interval maximálnej rýchlosti pohybu
objektu, odhadnite vzdialenosť medzi dvoma označenými
bodmi na dráhe pohybu objektu počas maximálnej
rýchlosti a priraďte k nemu časové súradnice.
Je potrebné urobiť niekoľko odhadov (meraní).

Objekty: električka (918)
MCM úlohy v rôznych jazykoch: fr: 918
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7.6 Funkcia

Model vzťahu dvoch veličín ako funkcia jednej premennej.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: “Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci pracujú s rôznymi reprezentáciami vzťahov, algebraizujú a
modelujú jednoduché kvantitatívne vzťahy. Riešia rovnice, nerovnice a ich sústavy. Zaoberajú sa grafmi funkcií a ich vlastnosťami, najmä v
súvislosti s „čítaním“ grafov. Funkcia: lineárna a exponenciálna závislosť, príklady iných funkcií (kvadratická, mocninová, goniometrická,
logaritmická).“
Merané údaje:
Identifikovať závislosť medzi dvoma pomenovanými veličinami v danom
priestore a modelovať zistenú závislosť pomocou funkcie, funkčného
predpisu. V ilustračnom príklade je modelovaný vzťah medzi farebnými
panelmi na chodbe. Pomer počtu panelov vo farbách biela/žltá/zelená/
a červená farba, ktorá postupne narastá a požadovaná odpoveď môže
byť vyjadrená odpoveďou v tvare výberu z viacerých odpovedí: Vyberte,
ktorý graf situáciu najvýstižnejšie popisuje a)b)c)d).
Úloha sa môže zaoberať riešením jednotlivých poznatkov
o elementárnych funkciách a ich vlastnostiach, napríklad: rastúca,
klesajúca, extrémy, periodicita.
Iný príklad: Nájdite predpis periodickej funkcie odvodenej od funkcie
sínus, ak sa dá odmerať dĺžka vlny (v metroch) alebo priestorová
frekvencia (v radiánoch na meter).
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Riešenie:
Nájsť predpis alebo koeficienty predpisu danej funkcie alebo extrémy
funkcie, ktorou je možné popísať daný objekt alebo jav.
Nápovedy:
Fotografia musí upresniť objekt alebo udalosť, o ktorej je úloha
zostavená. Ale fotografia nesmie zobraziť podstatné informácie
k riešeniu úlohy. Zadanie úlohy musí byť presné a zrozumiteľné.
Ukážka na fotografii sa týka úlohy: Ktorá strana chodby prestavuje
začiatok súradnicovej sústavy? Je zrejmé, že hodnoty na osi x
narastajú v smere zľava doprava.

●

●
●

Identifikujte priebeh sledovaného javu, pokúste sa
načrtnúť závislosť priebehu javu ako graf funkcie.
Analyzujte priebeh grafu: rastie, klesá, dá sa nájsť
maximum, minimum, nadobúda kladné alebo záporné
hodnoty a pre ktoré hodnoty nezávisle premennej?
Popíšte funkciu pomocou jej nulových bodov, ktoré sa
dajú pomerne ľahko nájsť v tabuľke hodnôt funkcie.
Na objekte sa dajú odmerať niektoré dôležité údaje
potrebné k stanoveniu predpisu funkcie.

●
Objekty: Objekty, ktorých počet alebo množstvo sa spojito mení. tvary, vzory, obrázky, ktoré je možné modelovať pomocou grafu funkcie alebo
ktoré majú tvar grafu funkcie, napríklad most, chodník, vrchol strechy, vchodové dvere, brána...
● lineárna funkcia: nájazdová rampa (5659, 6485), naklonená rovina (8091)
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● kvadratická funkcia: plot (8114), organ (855288)
● polynomická, mocninová funkcia: zakrivená strecha (7428 – nájsť člena s maximálnym exponentom)
● sínusoida: plot s oscilujúcim vzorom (4046 – určte koeficienty predpisu goniometrickej funkcie)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 704, 634, 1113, 3873, 4367, 4471, 1249, 4842, 1530, 2241, 3531, 3912, 4000, 4372, 6166, 7621, 8091, 8114, 8342, 8344, 8493, 8622,
1408, 3680 en: 9502, 5288, 5352, 8087, 3484, 3478 sp: 6665, 7428, 9814, 11044, 13998, 14000, 9338 pt:
fr: 970, 949, 2423, 4046, 7596, 8172 sk: 8311454 it: 5494, 6142
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7.61 Afinná funkcia

Riešiť úlohu pomocou časti grafu lineárnej (afinnej) funkcie.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3:“ Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci pracujú s rôznymi reprezentáciami vzťahov, algebraizujú a
modelujú jednoduché kvantitatívne vzťahy. Riešia rovnice, nerovnice a ich sústavy. Zaoberajú sa grafmi funkcií a ich vlastnosťami, najmä v
súvislosti s „čítaním“ grafov. Funkcia – lineárna a exponenciálna závislosť, príklady iných funkcií (kvadratická, mocninová, goniometrická,
logaritmická).“
Merané údaje:
Súradnice dvoch bodov; súradnice priesečníkov so súradnicovými
osami; priesečník s osou x a uhol grafu funkcie s osou x.
Nájsť na danom objekte elementy, pomocou ktorých sa môže vytvoriť
model lineárnej funkcie na vhodnom intervale. Najjednoduchším
modelom je vhodné umiestnenie súradnicových osí, pomocou ktorých sa
definuje potrebný interval pre hľadanú lineárnu funkciu (afinnú funkciu).
Lineárna funkcia definovaná na vybranom intervale (afinná funkcia) je
daná predpisom: 𝑦 ⟼ 𝑘𝑥 + 𝑞. Priesečník grafu funkcie s osou 𝑥 je daný
𝑞

súradnicami 𝑃𝑥 = [− 𝑘 , 0] a priesečník grafu funkcie s osou 𝑦 má
súradnice 𝑃𝑦 = [0, 𝑞]. Odpoveď na otázku v definovanej MCM úlohe
môže byť formou výberu z viacerých odpovedí. Otázka v úlohe sa môže
pýtať na súradnice priesečníkov so súradnicovými osami, na výpočet
hodnoty funkcie pre danú hodnotu 𝑥 alebo na výpočet súradnice 𝑥 ak je
daná súradnica 𝑦 bodu, ktorý leží na grafe funkcie.
Riešenie:
Fotografia musí upresniť objekt o ktorom je úloha zostavená. Ale
fotografia nesmie zobraziť podstatné informácie k riešeniu úlohy.

Určiť vlastnosti lineárnej funkcie na danom intervale znamená vyriešiť
rovnice vyplývajúce z grafu alebo zo súradníc bodov, ktoré patria funkcii
(ležia na grafe funkcie). Ak je funkcia daná predpisom: 𝑦 ⟼ 𝑘𝑥 + 𝑞,
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Zadanie úlohy musí byť presné a zrozumiteľné a vyznačená oblasť
jednoznačná.

𝑞
𝑘

potom priesečníky grafu funkcie so súradnicovými osami sú 𝑃𝑥 = [− , 0]
a 𝑃𝑦 = [0, 𝑞]. Pre dva body na grafe funkcie, ktoré majú súradnice
𝑦 −𝑦

(𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ) a potom koeficient 𝑘 = 𝑥 2−𝑥 1
2

1

a koeficient 𝑞 = 𝑦1 − 𝑚𝑥1 = 𝑦2 − 𝑚𝑥2 .

Nápovedy:
●

Nájdite závislosť medzi danými veličinami. Pokúste sa
nakresliť graf závislosti, napíšte si tabuľku hodnôt závisle
𝑦 premennej od nezávisle premennej 𝑥. Hodnoty 𝑦
narastajú alebo klesajú? O koľko?
● Pokúste sa nájsť súradnice takých bodov, ktoré by uľahčili
počítanie.
● Dá určiť alebo vypočítať uhol grafu funkcie s osou 𝑥?
Objekty: nájazdová rampa, strecha, objekt, na ktorom je možné pozorovať lineárnu závislosť; rampa (5659, 6485)
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 5659, 6485 en: sp: pt: fr: sk:
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7.62 Kvadratická funkcia

Riešiť úlohu pomocou kvadratickej funkcie.

Matematika, výkonový štandard, ISCED3: “ Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci pracujú s rôznymi reprezentáciami vzťahov, algebraizujú a
modelujú jednoduché kvantitatívne vzťahy. Riešia rovnice, nerovnice a ich sústavy. Zaoberajú sa grafmi funkcií a ich vlastnosťami, najmä v
súvislosti s „čítaním“ grafov. Funkcia – lineárna a exponenciálna závislosť, príklady iných funkcií (kvadratická, mocninová, goniometrická,
logaritmická).“
Merané údaje:
Súradnice troch bodov v danej časti súradnicovej sústavy. K tomu je
potrebné identifikovať na objekte, alebo zobrazenom jave,
charakteristické vlastnosti grafu kvadratickej funkcie (vrchol paraboly, tri
body, ktoré ležia na parabole, dva body môžu ležať v opačných
polrovinách, na ktoré je rovina rozdelená osou paraboly a pod.).
Najjednoduchšie je uvažovať o jednej (rastúcej) časti paraboly vzhľadom
na vodorovný smer.
Riešenie:
Identifikovať vlastnosti časti grafu paraboly (rastúca, klesajúca,
obsahujúca vrchol) tak, aby bolo možné vyjadriť predpis kvadratickej
funkcie v jednom z požadovaných tvarov: všeobecná rovnica, súčinový
tvar, tvar vyjadrený pomocou súradníc vrchola.
Fotografia musí upresniť objekt, o ktorom je úloha zostavená. Ale
fotografia by nemala zobraziť podstatné informácie k riešeniu úlohy.
Zadanie úlohy musí byť presné a zrozumiteľné a vyznačená oblasť
jednoznačná. Na vyznačenej oblasti musí byť jasné, kde je
umiestnený začiatok súradnicového systému a jednotková úsečka.

𝑥 ⟼ 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑟1 )(𝑥 − 𝑟2 ) = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘
kde, ak ∆≥ 0, platí: 𝑟12 =

−𝑏±√∆
,
2𝑎

pričom hodnota ∆= 𝑏² − 4𝑎𝑐 sa nazýva
𝑏

∆

diskriminant a vrchol paraboly má potom súradnice (ℎ, 𝑘) = (− 2𝑎 , − 4𝑎).
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Nápovedy:
●

Nájdite závislosť medzi danými veličinami. Pokúste sa
nakresliť graf závislosti, napíšte si tabuľku hodnôt závisle
𝑦 premennej od nezávisle premennej 𝑥. Hodnoty 𝑦
narastajú alebo klesajú? O koľko? Dá sa určiť maximum
alebo minimum? Kde by mohol ležať začiatok
súradnicového systému?
● Pokúste sa nájsť súradnice takých bodov, ktoré by vám
uľahčili počítanie.
● Smeruje krivka nahor (úsmev) alebo nadol (má zvesené
kútiky úst)?
● Mohli by ste meraním získať údaje, ktoré vám pomôžu
určiť koeficienty alebo iné parametre funkcie?
Objekty: plot (8114), organ (855288), objekt alebo jav, na ktorom je možné pozorovať alebo znázorniť vlastnosti kvadratickej funkcie alebo grafu
kvadratickej funkcie.
MCM úlohy v rôznych jazykoch:
de: 8114, en: 855288 sp: pt: fr: sk:
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