
• Domáca úloha do 29. 4. do 10,00 hod. 

DÚ · Karty: 1 

 

10 / 15 

7.B · 28. apr 11:21 

 

11 / 16 

7.A · 28. apr 11:21 

 

60% 

 10 

cast 

•  ·  

 

 · MÔJ · 28. APR 2020 11:19 

Vypíš dvojice pomerov, ktoré tvoria (predstavujú) úmeru: a)   8 : 6 ,  4 : 3        b) 3 : 4 , 15 : 20  

                                                                                           c)   8 : 6 , 18 : 14     d) 5 : 7 ,   7 : 10  

                                                                                           e) 12 : 15, 28 : 35    f) 9 : 21,  39 : 91 

Napíš  do vypracovania aj riešenie. 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 
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• Domáca úloha po novom do 23. 4. 2020 do 10,00 hod. 

DÚ · Karty: 6 

 

11 / 15 

7.B · 22. apr 12:34 

 

14 / 16 

7.A · 22. apr 12:34 

 

71% 

 11 

cast 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:32 

Na každej karte do  časti " vypracovanie " napíšte postup riešenia a odpoveď. Odpovedajte na všetky úlohy. 
Keď budete mať všetko hotové, tak to všetko naraz potvrďte. Ja si odpovede každého prezriem a vyhodnotím. 
Vypracujte a odosielajte do 23. 4. - štvrtok , do 10,00 hod.  

100% 

 11 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:22 

Aká je mierka mapy, ak Kalná nad Hronom a Levice sú na nej zakreslené vo vzdialenosti 24 cm a vieme, že 
skutočná vzdialenosť oboch obcí je 12 km? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

73% 

 11 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:22 

Mesto A od mesta B je vzdialené 60 km. Ako ďaleko od seba sú znázornené na mape s mierkou       1 : 500 
000?  

VYPRACOVANIE: 
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Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

82% 

 11 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:22 

Aká je skutočná vzdialenosť bodov na zemi, ak sú dva body A a B na mape s mierkou 1 : 50 000 nakreslené 
vo vzdialenosti 2,5 cm? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

73% 

 11 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:22 

Čo nám určuje - " hovorí " zo zápisu na mape 1 : 100 000 druhé číslo  ( 100 000 ) ? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

36% 

 11 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 22. APR 2020 12:22 

Ako nazývame zápisy na mape : 1 : 200; 1 : 50 000; 1 : 1 200 000 ? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 



 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

 

 

• Domáca úloha z 24. 4. 2020 

DÚ · Karty: 4 

 

12 / 15 

7.B · 24. apr 11:53 

 

13 / 16 

7.A · 24. apr 11:53 

 

52% 

 12 

cast 

•  ·  

 

 · MÔJ · 24. APR 2020 11:52 

V recepte na jahodový džem píšu, že na 500 g jahôd je potrebné použiť 125 g cukru. Koľko gramov cukru 
budeme potrebovať pridať k 1250 g jahôd?   

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

54% 

 12 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 24. APR 2020 11:52 

Peťo zistil, že ich autobus prešiel za 8 minút 7 km. Koľko kilometrov prejde tento autobus za 10 minút, ak 
pokračuje rovnakou rýchlosťou? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 
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Žiaci sem môžu nahrať súbory 

31% 

 12 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 24. APR 2020 11:52 

Martin prešiel šiestimi krokmi 4,5 metra. Koľko metrov prejde Martin 33 krokmi? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

38% 

 12 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 24. APR 2020 11:52 

V obchode zaplatím za dve čokolády 2,50 eura. Koľko eur budú stáť štyri také isté čokolády? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbo 

 

 

 

•  

2 / 16 

7.A · 29. apr 15:54 

 

100% 

 2 

cast 

•  ·  
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 · MÔJ · 29. APR 2020 15:52 

Na dobrý jedno kilogramový chlieb uvádzajú v recepte 42 g kvasníc. Doma mám 53 g kvasníc a hrozí, že sa 
mi pokazia. Koľko bude vážiť chlieb, ak použijem všetky kvasnice, ktoré mám doma? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

100% 

 2 

castPRIDAŤ DO MATERIÁLU 

•  ·  

 

 · MÔJ · 29. APR 2020 15:52 

Na 750 gramový chlieb potrebujem 35 gramov kvasníc. Mne stačí, ak si upečiem 450 gramový chlieb. Koľko 
gramov kvasníc mám použiť? 

VYPRACOVANIE: 

Žiaci môžu sem napísať nejaký text, alebo môžu nahrať súbor. Táto otázka nemôže byť vyhodnotená 
automaticky, len manuálne. 

 

Žiaci sem môžu nahrať súbory 

 

 


