
Milí siedmaci,  

bohužiaľ situácia je taká aká je a nemôžeme sa osobne stretnúť, čo sa dúfam čoskoro zmení.  

Poprosím Vás, do stredy robte úlohy z linkov, čo som Vám poslala minule. Od stredy máte tu 

nové učivo. 

V učive by sme mali ísť ďalej, ale teraz nás čaká taká celkom pekná téma, ktorú ste využívali už 

pri percentách, takže by Vám nemala robiť problém a tou je Priama úmernosť. 

Úlohy, ktoré si nájdete v tomto dokumente prosím dokončite do 27. marca (piatok). Úlohy, čo 

ste mali zadané ostávajú. Ak nestíhate všetko, radšej vyraďte opakovanie percent ako Priamu 

úmernosť. Tú prosím spravte. 

Pošlem Vám riešenia úloh z pracovných listov, ešte hľadám najlepší spôsob. Písala som do 

vydavateľstva, ktoré nemôže z rôznych dôvodov zverejniť výsledky pracovných listov, takže asi 

to budem fotiť a pošlem Vám. Úlohy si potom skontrolujete a označíte tie, ktorým ste 

nerozumeli. 

 

Pravidlá pre nasledujúce strany sú takéto: 

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

2. To, čo je zelenou farbou je vysvetlenie, presnejšie je to to, čo by som Vám na hodine hovorila, 

to si nepíšete, len prečítate s porozumením. 

3. Vyriešené príklady budú niekedy zelené a niekedy čierne. Úlohy budú čierne, prepíšete si 

zadanie a vypracujete. Určite sa budem snažiť to pripomínať. 

 

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 

 



Priama úmernosť (26.3. ) 

S priamou úmernosťou sa stretávate pomerne často. Napríklad keď jeden rožok 

(môj obľúbený príklad) stojí 7 centov, dva stoja 14 centov, tri stoja 21 centov, sto 

rožkov stojí 700 centov. Alebo keď vyučovacia hodina trvá 45 minút, dve budú 

trvať 90 minút, tri 135 minút. Môžete si všimnúť, že čím viac rožkov, tým väčšia 

cena, čím viac hodín, tým dlhší (väčší) čas.  

Zároveň to má aj určitú zákonitosť, zväčšuje sa to stále o to isté číslo. Vlastne 

počet rožkov násobíme cenou za 1 rožok. Počet hodín násobíme minútami za 1 

hodinu. 

Teda ak 1 rožok stojí 7 centov. Koľko bude stáť 5 rožkov? Koľko bude stáť 7 

rožkov? 

Riešenie: 

cena za 1 rožok = 7 centov, 

za 5 rožkov: 5.7 = 35 centov 

za 7 rožkov: 7 . 7 = 49 centov a tak ďalej 

 

Čiže, keď sa jedna veličina (počet rožkov napríklad) zväčšuje, zväčšuje sa aj druhá 

veličina.  

Za viac rožkov zaplatím viac peňazí a viac hodín bude trvať viac minút. To sa volá 

priama úmernosť. Presne matematicky sa to povie takto (napíšte si): 

Koľkokrát sa zväčší prvá veličina, toľkokrát sa zväčší aj druhá veličina. 

Koľkokrát sa zmenší prvá veličina, toľkokrát sa zmenší aj druhá veličina. 

 

 

 



Dáme si jednoduchú úlohu (len čítate s porozumením): 

Úloha1 

Za 5 kg jabĺk sme zaplatili v obchode 7,50 eur. Koľko budú stáť 3 kg jabĺk? 

Riešenie (ako pri percentách): 

5 kg ....................7,50 eur 

3 kg........................x eur 

Všimnite si, že píšeme pod seba kilogramy a pod seba eurá. Zároveň to, čo je v 

riadku (5 kg a 7,50 eura) spolu súvisia, lebo 7,50 eur je cena za 5 kg. 

 

Vždy to podčiarkujeme a šípky dávame rovnakým smerom na znak toho, že to je 

priama úmernosť, že jedna veličina rastie, aj druhá veličina rastie.  

Zapíšeme ako pri percentách: 

 

x = 
��,�

�
 

x = 4, 50 eur 

Odpoveď: 3 kilogramy jabĺk budú stáť 4,50 eur. 

 

 

 



Úloha 2 (prepíšete do zošita) Takto by ste mali vypracovať do zošitov príklady: 

Z 200 gramov múky mama spravila 10 muffinov. Ešte má 1 kg múky. Koľko 

muffinov vie z tohto množštva spraviť? 

Riešenie: 

   Dávajte pozor na jednotky. 1kg = 1000 g 
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x = 50 muffinov 

Odpoveď: Mamička môže spraviť ešte 50 muffinov. 

27. 3. 

Pozrite si úlohy z minulého dňa ešte raz a vyriešte stranu 30 z pracovného zošita.  

Pomôcky: 

Úloha 30/1 : Pod sebou budú centimetre a litre. Tak ako máme v predchádzajúcej 

úlohe pod sebou gramy a muffiny.  

Úloha 30/2: podobne ako včerajšia úloha s jablkami 

Úloha 30/3: tá je ťažšia, použila by som 1 dvojkrok ..... 148 cm,  

x dvojkrokov ......2500 cm. 

Úloha 30/4: nie je zložitá, pod seba dáte sušené jablká a "nesušené" jablká. 


