
Dobrý deň milí rodičia a žiaci, keďže budeme doma dlhšie a mali by sme ísť na 

ďalšie učivo, začneme postupne aj geometriu, najskôr, ale dokončíme začatú 

tému Obsah obdĺžnika a štvorca. Rysovacie pomôcky verím, že máte. Začneme 

pomaly a postupne, nech nemáte toho veľa. Učiva preberieme možno trošku 

menej, ale poriadne. Keďže sme boli pár týždňov popredu, verím, že preberieme 

do konca júna všetko, čo treba. Keby bol akýkoľvek problém, píšte mi na 

eva.ravasova@gmail.com 

To, čo som zadala, platí, s tým, že úlohy z pracovného zošita strana 58-60 na tento 

týždeň sú povinné s tým, že si označíte ťažké úlohy, ktoré ste nevedeli.  Úlohy z 

linku, ktorý som Vám poslala sú nepovinné. Teda, ak budete mať čas, môžete si 

ich spraviť. Odporúčam úlohy z pracovného zošita spraviť v pondelok - stredu a 

zvyšné úlohy z geometrie vo štvrtok a v piatok.  

Pošlem Vám aj výsledky z pracovného zošita. Stále ešte hľadám najlepší spôsob, 

dúfam, že to bude čoskoro. Potom si výsledky skontrolujete a označíte, čo Vám 

robí problém - ktorá úloha. 

Pravidlá pre rysovanie a pracovné listy, ktoré Vám pošlem: 

1. To, čo je napísané čiernou farbou si prepíšete do zošita.  

2. Ak bude pri obrázku text "prerysovať", tak ho do zošita prerysujte pomocou 

rysovacích pomôcok. Uvidíme, či sa do rysovania pustíme... 

3. Popis, respektíve to, čo by som Vám rozprávala bude napísané zelenou farbou. 

 

Opakujem: pýtajte sa, podľa toho budem vedieť, čo treba zopakovať, upevniť a 

budem vedieť pripraviť ďalšiu prácu tak, aby ste ju zvládli. 

Všetkým ďakujem, že to nenecháte tak a budete sa učiť. Určite sa Vám to vráti v 

tom, že nebude toľko práce neskôr. A teším sa, že sa dúfam čoskoro stretneme 

zase v škole. 

Eva Ravasová 



Obsah pravouhlého trojuholníka (26.3.) 

 

Pravouhlý trojuholník je trojuholník, ktorého jeden uhol je pravý.  

Nemôže mať dva uhly pravé, pretože súčet veľkostí vnútorných uhlov v 

trojuholníku, nemôže byť viac ako 180 stupňov. Tento trojuholník si môžeme 

predstaviť ako polovicu obdĺžnika alebo štvorca, čo môžete vidieť na obrázku.  

Dúfam, že je vidieť, že trojuholník je polovica obdĺžnika.  

 

Tento obrázok si prekreslite bez štvorcovej siete. Nemusíte rysovať. 

Preto obsah takého trojuholníka vypočítame veľmi jednoducho. Postup bude taký, 

že vypočítame obsah toho obdĺžnika a vydelíme dvomi. Povedzme, že 1 štvorček 

má  veľkosť 1 cm 

V tomto prípade sa to bude počítať takto: 

Obsah trojuholníka KLM = obsah obdĺžnika KLMN : 2 

Obsah obdĺžnika: S = a . b 

           S = 8 . 5 (cm) 

           S = 40 cm2 

Obsah trojuholníka: S = 40 : 2 = 20 cm2  



V pracovnom zošite na strane 61 máte narysované trojuholníky, ku ktorým máte 

napísať ich obsah. Počítate do zošita, prosím udržujte nejakú rozumnú úpravu a 

vypočítajte obsahy všetkých týchto trojuholníkov. 

Ďalej vypočítajte obsahy týchto trojuholníkov: 

Obrázky si načrtnite do zošita. Nemusíte rysovať 

1.         2.  

 

 

 

Pri druhom trojuholníku dávajte pozor na jednotky dĺžky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.3. 

Teraz by ste mali mať spravené strany 50 - 61. Skontrolujte si to, doplňte, čo 

chýba, porozmýšľajte, kde je problém, aké úlohy sú ťažké  a označte si ich. 

Najbližších pár dní si učivo ešte zopakujeme, aby ste ho vedeli čo najlepšie.  

 

Dobrovoľne môžete robiť úlohy z projektu - strany 62 - 65. 

 

Vyriešte úlohy, zadania prepíšte do zošita a riešte tam. 

Príklad (aby ste videli ako má vyzerať vaše riešenie  v zošite, neprepisujte, ani 

obrázok neprerysujte): Vypočítajte obsah a obvod obdĺžnika so stranami a = 13 

cm, b = 2 dm. 

Riešenie: 

   S = a . b 

   S = 13 . 20 

   S = 260 cm2  

 

O = 2. (a + b) 

            O = 2. (13 + 20) 

            O = 2. 33 

            O = 66 cm 

Úlohy (Riešte do zošita): 

1. Vypočítajte obsah a obvod štvorca s dĺžkou strany a = 11 mm 

2. Vypočítajte obsah a obvod obdĺžnika s dĺžkami strán a = 3 cm, b = 20 mm.  


