
Matematika  5.A 

 Pravdepodobnostné pozorovania a Zaujímavé úlohy 

 Výber úloh z učebnice a Pracovného zošita, ktoré žiaci zvládnu aj sami hravou 

formou. 

 Úlohy si rozdeľ na jednotlivé dni podľa seba. Práci venuj denne primeraný čas ako 

keby sme boli v škole, alebo sa venuj matematike dlhšie a na druhý deň si urob 

voľno. 

 Úlohy vyskúšaj vyriešiť sám. Môžeš si poradiť, napísať so spolužiakom ako úlohy 

riešil, ako mu „vyšli“. Ak nejakú úlohu napriek snahe nevieš vyriešiť, nechaj ju 

nedoriešenú. Nevzdávaj sa však bez skúšania. Pozor! Niektoré úlohy nemajú 

„správne riešenia“. K ich výsledkom sa dúfam vrátime spolu v škole a povieme si, 

ako nám vyšli celej triede a urobíme si spoločné závery. 

o Učebnica str. 76 

o Pracovný zošit str. 72, 73/3, 74, 75 – 77 

o  stále precvičovať a opakovať násobilku a delilku 

 

 

Matematika 7.B  

 OPAKOVANIE UČIVA – Kváder a kocka, Percentá, Pomer 

 Pri riešení môžete používať kalkulačky, do zošitov zapisuj postup výpočtov (nadpis 

podľa názvu testu), výsledky do rámikov. 

  Výsledky zapíš aj to testov a nakoniec si ich skontroluj.  

 Ak ti systém vyhodnotí chybný výsledok, prepočítaj a oprav si ju.  

 Riešenia úloh si postupne rozdeľ na jednotlivé dni. 

 V prípade potreby sa skús poradiť so spolužiakmi, ak by si potreboval, napíš mail 

golianova.vajanskeho@gmail.com. Do predmetu správy prosím uviesť MAT 7.B. 

Ďakujem. Golianová 

 

o Zopakovanie teórie a riešené príklady - https://oskole.detiamy.sk/zakladna-

skola/uciva/matematika/7-rocnik  

o Testy na precvičovanie s možnosťou kontroly výsledkov - 

http://supermatematika.wbl.sk/7-rocnik.html  

 

 

Linky na jednotlivé testy vložím do IŽK: 

 

Týždeň 16.3. – 20.3. 

Opakovanie – Objem a povrch kváder a kocka 

Vzorce http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/vzorce.htm 

Objem a povrch kvádra a kocky – vypočítaj 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/objemkvadra1.htm 
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http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/objemkocky.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/povrchkocky.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/povrchkvadra.htm 

Dopočítaj údaje http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/objemkvadra.htm 

Slovné úlohy http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/kvaderkocka.htm 

 

 

Týždeň 23.3. – 27.3. 

Opakovanie – Percentá, Pomer 

Percentá 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/percentaslovne.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/percentaslovne2.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/percentaceny/percentaceny1.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/percenta.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/park.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/varime/varime.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/jazykapercenta.htm 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/urok.htm 

 

Pomer 

http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/pomer.htm 
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