
vševed pre každého študenta

Slovenský jazyk
Cudzie jazyky sú dnes základ, takže výnimoční sú tí, 

ktorí ovládajú spisovnú slovenčinu :-)

Vybrané slová

B by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, 
byť, nábytok, bývať, byt, bydlisko, 
príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, 
býk, bylina, bydlo (bývanie), dobyť, 
odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, 
prebytok, zbytočný

L lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, 
plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, 
blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýce-
um, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

M my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, 
myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, 
myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, prie-
mysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, 
pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, 
omyl, zmysel, pomyje

P pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, 
prepych, pysk, pykať, pýšiť sa, pytliak, 
dopyt, zapýriť sa, pyré, pyžamo, pytač

R ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, 
skryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, 
ryža, bryndza, rys, rysovať, Korytnica, 
rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, 
rým, ryha, kryha, poryv, úryvok, 
Torysa, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštál, 
rýľ, rytmus

S syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, 
sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, 
sypký, sykať

V vysoký, zvyk, vy, vykať, výr, výskať, 
vyť, vy (predpona), vyžla, vydra, 
vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, 
výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, 
vyrážka, výskum, výstava

Z jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, 
vyzývať, pozývať, vzývať 

Podstatné mená

konkrétne, abstraktné všeobecné, 
vlastné pomnožné 
rod: mužský, ženský stredný

číslo: jednotné (singulár), 
množné (plurál)
pád: nominatív, genitív, datív, 
akuzatív, lokál, inštrumentál
životnosť: životné, neživotné 
(len pri mužskom rode)

vzor:

• mužský rod: chlap (chlapi), 
hrdina (hrdinovia), dub (duby), 
stroj (stroje), kuli (kuliovia)
• ženský rod: žena (ženy), ulica 
(ulice), dlaň (dlane), kosť (kosti), pani 
(panie), gazdiná (gazdiné), idea (idey)
• stredný rod: mesto (mestá), srdce 
(srdcia), vysvedčenie (vysvedčenia), 
dievča (dievčatá, dievčence)

Prídavné mená

vlastnostné (akostné, vzťahové), 
privlastňovacie
rod: mužský, ženský, stredný
číslo: jednotné (singulár), 
množné (plurál)
pád: N, G, D, A, L, I
vzor: otcov, matkin, cudzí, 
pekný, páví

Slovesá

osoba: prvá (ja), druhá (ty, vy), 
tretia (on, ona, ono, oni, ony)
číslo: jednotné, množné 
čas: minulý, prítomný, budúci
spôsob: oznamovací, 
rozkazovací, podmieňovací
slovesný rod: činný, trpný 
(zvratný, opisný)
vid: dokonavý (skočiť), 
nedokonavý (skákať)
slovesný tvar podľa zloženia: 
jednoduchý (píšem), zložený 
(písal som) slovesné tvary podľa 
určitosti: určité (píšem), neurčité 
(neurčitok, prechodník, činné 
príčastie prítomné, činné príčastie 
minulé, trpné príčastie, slovesné 
podstatné meno)

Básnické trópy

metafora: nepriame pomenovanie 
- prenášanie významu na základe 
vonkajšej podobnosti
personifikácia: prenášanie ľudských 
vlastností na neživé predmety
metonymia: prenášanie významu 
na základe vnútornej podobnosti 
oxymoron: spojenie zdanlivo 
si protirečiacich slov 
epiteton: básnický prívlastok 
hyperbola: neobvyklé zveličenie 
určitého javu

Básnické figúry

aliterácia: opakovanie hlások alebo 
skupiny hlások na začiatku za sebou 
nasledujúcich slov alebo skupiny slov
anafora: opakovanie na začiatku 
za sebou idúcich veršov
epifora: opakovanie na konci veršov
epanastrofa: slovné spojenie 
z konca verša sa opakuje na začiatku 
nasledujúceho verša
epizeuxa: opakovanie tých istých 
slov za sebou

Kodifikácia slovenčiny

Konštantín Filozof: Proglas 
- prvá staroslovienska báseň
Anton Bernolák: Jazykovedno
–kritická rozprava o slovenských 
písmenách 1787, Grammatica 
Slavica 1790
Ľudovít Štúr: Nárečja slovenskuo 
alebo potreba písaňja v tomto nárečí 
1844, Náuka reči slovenskej 1846
Martin Hattala: Krátka mluvnica 
slovenská 1852

Anglický jazyk
Použitie frázových slovies na angličtine 

zlepšuje známku aspoň o stupeň!

be in — byť v móde 
be on — byť na programe
be out — nebyť v móde 
be over — skončiť sa 
break down — pokaziť sa, zlyhať
break up — rozísť sa (s niekým)
bring up — vychovať (niekoho) 
calm down — utíšiť sa 
care for — starať sa (o niekoho) 
carry on — pokračovať (v niečom)
check in — zaregistrovať sa (v hoteli) 
check out — odhlásiť sa (v hoteli) 
cheer up — rozveseliť sa, 
povzbudiť (niekoho) 
clear up — objasniť, vysvetliť 
come across — natrafiť 
(na niekoho, niečo) 
come along — ísť (s niekým) 
come round / around — navštíviť 
(niekoho), zastaviť sa (u niekoho)
come back — vrátiť sa 
(fyzicky, do módy) 
come down — padať, zosypať sa 
come from — pochádzať z 
come in — vstúpiť 
come on — vzchopiť sa 
count on / upon — spoľahnúť sa na 
cut down (on) — obmedziť, znížiť 
cut off — prerušiť (dodávku)
deal with — zaoberať sa, riešiť 
depend on / upon — spoľahnúť sa 
(na niečo), závisieť (od niečoho) 
die out — vyhynúť, vymrieť 
disagree with — neurobiť dobre, 
škodiť (zdraviu) 
drop out (of) — vypadnúť, 
zanechať, odísť 
fall in (love) — zaľúbiť sa 
fall out (with) — pohádať sa, 
rozhnevať sa 
fill in — vyplniť (formulár) 
get on / along (with) — dobre 
vychádzať, rozumieť si 
get down — ubíjať, deprimovať 
get in — nastúpiť do (auta)
get off — vystúpiť z (auta)
get on — nastúpiť do 
(autobusu, vlaku)
get out — vystúpiť z

(autobusu, vlaku)
get out — vypadnúť, rýchlo odísť
get over — prekonať niečo, 
zotaviť sa po niečom 
get rid of — zbaviť sa niečoho 
get together — zísť sa, stretnúť sa 
get up — vstať, zobudiť sa 
give up — vzdať sa 
go by — ubiehať, plynúť (čas) 
go down — klesať 
go on — pokračovať 
go out — ísť von 
go out with (sb.) — randiť 
s niekým, chodiť s niekým 
go up — ísť hore, stúpať 
go with — hodiť sa k sebe 
hang on — počkať 
hang up — zložiť, zavesiť (telefón) 
hold on — počkať, vydržať 
keep up with — držať krok s 
look after — starať sa o 
look back — spomínať 
look down on / upon — opovrhovať, 
považovať niečo za menejcenné 
look for — hľadať 
look forward to — tešiť sa na
look out — dať pozor 
(vo varovaniach) 
look up — vyhľadať (informácie), 
vzhliadať k niekomu, zlepšovať sa 
make up — vymyslieť 
move in — nasťahovať sa niekam 
move out — odsťahovať sa 
pay back — vrátiť peniaze
pick out — vybrať 
point out — poukázať 
(na niečo), upozorniť 
put aside — odložiť (na neskôr) 
put down — ponížiť (niekoho), zhodiť 
put on — obliecť si, obuť si
put out — uhasiť 
put off — odložiť (na neskôr) 
put through — prepojiť (telefonát)
put up — with vydržať, vystáť niečo 
run across — naraziť (na niečo) 
run away — utiecť 
run out — minúť sa, vypršať 
run out of — mať nedostatok, 
minúť sa 

see off — vyprevadiť niekoho 
see out — odprevadiť k dverám 
set off / out — vydať sa, vyraziť  
(na cestu)
set up — založiť (firmu, organizáciu) 
sit back — nič nerobiť, relaxovať 
sit down — sadnúť si 
sort out — roztriediť 
stand for — znamenať 
(niečo), reprezentovať
stand out — vynikať, 
prevyšovať ostatných 
sum up — zhrnúť, skrátene vyjadriť 
take after — podobať sa 
(na niekoho v rodine) 
take off — vyzliecť, vyzuť 
take up — začať sa zaoberať (niečím)
try on — vyskúšať si (odev, obuv) 
try out — skúšať, testovať 
turn down — stlmiť
turn up — zosilniť 
turn on — zapnúť
turn off — vypnúť, zhasnúť (svetlo) 
turn out — dopadnúť, vyvinúť sa, 
ukázať sa 
warm up — rozohriať sa, rozcvičiť sa
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Dejepis
Tieto údaje sa ti budú hodiť nielen pri písomke, zamachruješ nimi kedykoľvek

Pravek
3. mil. — 8 000 pr. n.l. – paleolit 
700 pr. n. l. — zač. n. l. - doba železná

Otrokárska spoločnosť
3 000 pr. n. l. — zjednotenie Horného a Dolného 
Egypta, obdobie tzv. Starej ríše
1900 – 1600 pr. n. l. — Starobabylonská ríša

Staroveké Grécko
776 pr. n. l. — prvá olympiáda
492 – 449 pr. n. l. — grécko-perzské vojny
338 pr. n. l. — porážka gréckych mestských 
štátov Filipom II. 

Staroveký Rím
753 pr. n. l. — založenie Ríma
476 n. l. — pád Západorímskej ríše

Ranofeudálne štáty
768 – 814 — vláda Karola Veľkého
800 — Karol Veľký korunovaný za cisára
843 — rozpad Franskej ríše

Slovania, Veľkomoravská ríša
500 — príchod slovanských kmeňov
623 – 658 — Samova ríša
833 — vznik Veľkomoravského kniežatstva
863 — príchod sv. Konštantína a Metoda
907 — začiatok zániku Veľkomoravskej ríše

Zámorské objavy
1492 — objavenie Ameriky

Reformácia a nemecká sedliacka vojna
1517 — vystúpenie M. Luthera
1524 – 1526 — Nemecká sedliacka vojna

Tridsaťročná vojna
23. máj 1618 — pražská defenestrácia
1618 – 1648 — tridsaťročná vojna
1648 — koniec tridsaťročnej vojny – vestfálsky mier

Obdobie osvietenského absolutizmu
1740 – 1780 — vláda Márie Terézie
1785 — zrušenie nevoľníctva na našom území

Slovenské národné obrodenie
1787 — uzákonenie kultúrnej západoslovenčiny 
A. Bernolákom na spisovný jazyk Slovákov
1843 — uzákonenie spisovnej slovenčiny 
Ľudovítom Štúrom
1845 — založenie Slovenských národných novín

Revolučný rok 1848 v Európe
február 1848 — revolúcia vo Francúzsku
10. máj 1848 — Žiadosti slovenského národa
jún 1848 — slovanský zjazd v Prahe

Slovenské politické hnutie v 2. pol. 19. storočia
1851 – 1859 — obdobie Bachovho absolutizmu
jún 1861 — Memorandum národa slovenského

Občianska vojna v USA
4. júl 1776 — vyhlásenie nezávislosti
1861 – 1865 — vojna Severu proti Juhu

Prvá svetová vojna
1882 — vznik Trojspolku
1907 — vznik Dohody
28. júl 1914 — vypuknutie 1. svetovej vojnyą
11. november 1918 — koniec 1. svetovej vojny
1920 — založenie Spoločnosti národov

Vznik ČSR
1916 — vznik Československej národnej rady v Paríži
28. október 1918 — vyhlásenie ČSR
1920 — prvá ústava ČSR

Nástup nemeckého fašizmu a boj 
za obranu republiky
1933 — nastolenie nacistickej diktatúry v Nemecku
1935 — československo-sovietska zmluva 
o vzájomnej pomoci
1936 - 1939 — občianska vojna v Španielsku
14. marec 1939 — vyhlásenie vojnovej SR
16. marec 1939 — zriadenie protektorátu Čechy a Morava

Druhá svetová vojna
1. september 1939 — vpád Nemecka do Poľska
1939 – 1945 — 2. svetová vojna
22. jún 1941 — napadnutie ZSSR Nemeckom prelom rokov 
1942 a 1943 — bitka pri Stalingrade
2. máj 1945 — dobytie Berlína
8. máj 1945 — kapitulácia Nemecka
2. september 1945 — kapitulácia Japonska

Česi a Slováci v boji proti nacizmu
29. august 1944 — začiatok Slovenského národného
povstania
27. október 1944 — obsadenie Banskej Bystrice 
nemeckými nacistami
4. apríl 1945 — obsadenie Bratislavy
1. – 9. máj 1945 — Májové povstanie českého ľudu

Vývoj Československa v rokoch 1948 - 1989
1960 — prijatie ústavy Československej 
socialistickej republiky
21. august 1968 — invázia armád VZ do ČSSR
október 1968 — Ústavný zákon o česko-slovenskej 
federácii
január 1977 — vydanie dokumentu Charta 77
25. marec 1988 — Sviečková manifestácia 
veriacich v Bratislave
17. november 1989 — násilný zásah bezpečnostných 
síl proti študentom v Prahe

Vývoj po roku 1989
26. február 1990 — odchod sovietskych vojsk z ČSFR
3. október 1990 — zánik NDR a zjednotenie Nemecka
21. december 1991 — po 69 rokoch zanikol ZSSR
1. január 1993 — vznik samostatnej Slovenskej republiky
1. máj 2004 — vstup Slovenska do Európskej únie

Geografia
Hlavné mestá sú body navyše pri skoro každom teste zo zemepisu

Albánsko Tirana
Andorra Andorra
Belgicko Brusel
Bielorusko Minsk
Bosna a Hercegovina 
Sarajevo
Bulharsko Sofia
Cyprus Nikózia
Česká republika Praha
Čierna Hora Podgorica
Dánsko Kodaň
Estónsko Tallinn
Fínsko Helsinki
Francúzsko Paríž
Grécko Atény
Holandsko Amsterdam
Chorvátsko Záhreb
Írsko Dublin
Island Reykjavík
Lichtenštajnsko Vaduz 
Litva Vilnius 
Lotyšsko Riga
Luxembursko Luxemburg
Macedónsko Skopje
Maďarsko Budapešť
Malta Valletta
Moldavsko Kišiňov
Monako Monako
Nemecko Berlín
Nórsko Oslo
Poľsko Varšava
Portugalsko Lisabon
Rakúsko Viedeň
Rumunsko Bukurešť
Rusko Moskva
San Maríno San Maríno
Slovensko Bratislava
Slovinsko Ľubľana
Srbsko Belehrad
Španielsko Madrid
Švajčiarsko Bern
Švédsko Štokholm
Taliansko Rím
Turecko Ankara
Ukrajina Kyjev
Vatikán Vatikán
Veľká Británia Londýn

Afganistan Kábul
Arménsko Jerevan
Azerbajdžan Baku
Bahrajn Manáma
Bangladéš Dháka
Bhután Thimphu
Brunej Bandar Seri Begawan

Čína Peking
Filipíny Manila
Gruzínsko Tbilisi
India Naí Dillí 
Indonézia Jakarta
Irak Bagdad
Irán Teherán
Izrael Jeruzalem
Japonsko Tokio
Jemen Saná
Jordánsko Ammán
Kambodža Phnom Pénh
Katar Dauhá
Kazachstan Astana
Kirgizsko Biškek
KĽDR Pchjongjang
Kórejská rep. Soul
Kuvajt Kuvajt
Laos Vientian
Libanon Bejrút
Malajzia Kuala Lumpur
Maldivy Male
Mjanmarsko Nay Pyi Taw
Mongolsko Ulanbátar
Nepál Káthmandu
Omán Maskat
Pakistan Islamabad
Saudská Arábia Rijád
Singapur Singapur
Spojené arabské emiráty 
Abú Dhabí
Srí Lanka Kolombo
Sýria Damask
Tadžikistan Dušanbe
Taiwan Tchaj-pej
Thajsko Bangkok
Turkménsko Ašchabad
Uzbekistan Taškent
Vietnam Hanoj
Východný Timor Dili

Antigua a Barbuda 
Saint John’s
Argentína Buenos Aires
Bahamy Nassau
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Bolívia La Paz, Sucre
Brazília Brazília
Čile Santiago
Dominika Roseau
Dominikánska republika 
Santo Domingo
Ekvádor Quito
Grenada Saint George’s

Guatemala Guatemala
Guyana Georgetown
Haiti Port-au-Prince
Honduras Tegucigalpa
Jamajka Kingston
Kanada Ottawa
Kolumbia Bogota
Kostarika San José
Kuba Havana
Mexiko Mexiko
Nikaragua Managua
Panama Panama
Paraguaj Asunción
Peru Lima
Salvádor San Salvador
Surinam Paramaribo
Svätá Lucia Castries
Svätý Krištof a Nevis 
Basseterre
Svätý Vincent 
a Grenadíny Kingstown
Trinidad a Tobago 
Port of Spain
USA Washington D.C.
Uruguaj Montevideo
Venezuela Caracas

Alžírsko Alžír
Angola Luanda
Benin Porto-Novo
Botswana Gaborone
Burkina Faso  
Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Čad N’Djamena
Džibutsko Džibuti
Egypt Káhira
Eritrea Asmara
Etiópia Addis Abeba
Gabon Libreville
Gambia Banjul
Ghana Akkra
Guinea Konakry
Guinea-Bissau Bissau
JAR Kapské Mesto, 
Pretória, Bloemfontein
Južný Sudán Juba
Kamerun Yaoundé
Kapverdy Praia
Keňa Nairobi
Komory Moroni
Konžská republika 
Brazzaville
Konžská demokrat. rep. 
Kinshasa

Lesotho Maseru
Libéria Monrovia
Líbya Tripolis
Madagaskar 
Antananarivo
Malawi Lilongwe
Mali Bamako
Maroko Rabat
Maurícius Port Luis
Mauritánia Nouakchott
Mozambik Maputo
Namíbia Windhoek
Niger Niamey
Nigéria Abuja
Pobrežie Slonoviny 
Yamoussoukro 
Rovníková Guinea 
Malabo
Rwanda Kigali
Senegal Dakar
Seychely Victoria
Sierra Leone Freetown
Somálsko Mogadišo
Stredoafrická 
republika Bangui
Sudán Chartúm
Svazijsko Mbabane
Svätý Tomáš a Princov 
ostrov Svätý Tomáš
Tanzánia Dodoma
Togo Lomé
Tunisko Tunis
Uganda Kampala
Zambia Lusaka
Zimbabwe Harare

Austrália Canberra
Fidži Suva
Kiribati Bairiki
Marshallove ostrovy 
Majuro 
Mikronézia Palikir
Nový Zéland 
Wellington
Palau Ngerulmud
Papua-Nová Guinea 
Port Moresby
Samoa Apia
Šalamúnove ostrovy
Honiara
Tonga Nuku’alofa
Tuvalu Vaiaku
Vanuatu Port Vila
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Biológia
Je dobré vedieť, ktoré svaly ťa bolia po tréningu :-) #doformy #biologiavpraxi

Rastlinné pletivo
je súbor buniek rovnakého pôvodu, tvaru, 
vlastnosti a funkcie.

Základné typy pletív podľa tvaru buniek 
a zhrubnutia bunkovej steny: parenchým, 
kolenchým, sklerenchým, prozenchým

Výživa rastlín
Autotrofia: Spôsob výživy, pri ktorom si rastlina 
získava minerálne látky, vodu a energiu z prostredia 
a sama si syntetizuje organické látky pre život. 

Heterotrofia: Získavanie výživy a energie 
prijímaním a rozkladom organických látok 
z iných živých alebo mŕtvych organizmov.

Podľa toho, odkiaľ rastlina čerpá organické látky, 
rozoznávame: parazitizmus, poloparazitizmus, 
saprofytizmus, mixotrofia

Delenie ovocných rastlín a plodov
Rastliny: stromy (jabloň), kry (egreš), byliny (jahoda)
Plody: malvice (jablko), kôstkovice (slivka), bobule (ríbezľa)

Základná stavba rastlinnej bunky
vakuola, chloroplast, mitochondria, cytoplazma, 
jadro, bunková stena, cytoplazmatická membrána

Tráviaca sústava kravy 
žalúdok: bachor, čepiec, kniha, slez

Hierarchické usporiadanie 
druh, rod, čeľaď, rad, trieda, kmeň, ríša

Delenie eukaryotických buniek
Mitóza: nepriame delenie jadra a bunky - profáza, 
prometafáza, metafáza, anafáza, telofáza
Meióza: redukčné delenie jadra a bunky 
- meióza I a meióza II

Človek
Kostra hlavy, lebka
Mozgová časť - čelová, temenná, záhlavná, čuchová, 
klinová, spánková
Tvárová časť - čeľusť, sánka, jarmová, slzná, nosová, 
čerieslo, podnebná, jazylka

Kostra trupu
chrbtica, rebrá, hrudná kosť

Kostra končatín
Horná končatina: Je zložená z lopatkového pletenca 
(lopatka, kľúčna kosť), voľnej hornej končatiny (ramenná 

kosť), kosti predlaktia (vretenná kosť, lakťová kosť) 
a kostí ruky (kosti zápästia, záprstné kosti, články prstov).

Dolná končatina: Je zložená z panvového pletenca 
(panvová kosť, panva), voľnej dolnej končatiny 
(stehnová kosť, píšťala, ihlica) a kostry nohy (kosti 
priehlavku, predpriehlavkové kosti, články prstov). 

Sluchové kostičky
kladivko, nákovka, strmienok

Koža
pokožka, zamša, podkožné väzivo

Svaly hlavy
Žuvacie svaly: spánkový sval, žuvací sval, 
dva krídlové svaly a ďalšie menšie svaly

Mimické svaly: očný kruhový sval, ústny kruhový 
sval, trubačský sval a ďalšie menšie svaly

Svaly krku pravý a ľavý kývač hlavy 

Svaly hrudníka
veľký prsný sval, malý prsný sval, predný 
pílovitý sval, medzirebrové svaly a ďalšie

Svaly brucha
vonkajší a vnútorný šikmý sval brucha, 
priečny sval brucha, priamy sval brucha

Svaly chrbta
lichobežníkový sval a najširší sval chrbta, 
zadné pílovité svaly a ďalšie

Svaly hornej končatiny
deltový sval, podlopatkový sval, dvojhlavý sval 
ramena, trojhlavý sval ramena, lakťový ohýbač 
zápästia, ramennovretenný sval, svaly ruky a ďalšie

Svaly dolnej končatiny
bedrovodriekový sval, najväčší sedací sval, stredný 
sedací sval a najmenší sedací sval, štvorhlavý sval stehna, 
krajčírsky sval, dvojhlavý sval stehna, poloblanitý sval 
a pološľachovitý sval, predný píšťalový sval, vystierače 
palca, trojhlavý sval lýtka a ďalšie 

Svaly nohy
svalové skupiny palca, malíčka a kĺbové svaly nohy a ďalšie

Hladké svaly
Sú ovládané autonómnymi nervami a rôznymi hormónmi, 
ich činnosť neovplyvňujeme vôľou. Spôsobujú zužovanie 
ciev, pohyby žalúdka a čriev - peristaltiku, ovládajú priesvit 
priedušiek, vyprázdňovanie močového mechúra... 

Srdcový sval - myokard
Bunky myokardu obsahujú okrem svalového tkaniva 
aj vodivé bunky, ktoré zabezpečujú neustále sťahy 
srdca. Je to tzv. prevodový systém srdca. Srdcový sval 
sa vyznačuje nepretržitou prácou nezávislou od vôle 
človeka.

Matematika a fyzika
Písmenká, ktoré ťa budú sprevádzať celým školským životom

Obvod, obsah, 
objem telies

Štvorec 
S = a²     
O = 4a

Kocka 
S = 6a²     
V = a³

Obdĺžnik 
S = ab
O = 2(a+b)

Kváder 
S = 2(ab+bc+ac)
V = abc

Kruh 
S = Πr²      
O = 2πr

Guľa 
S = 4πr2
V = 4πr³/3

Trojuholník 
S = ava/2
O = a+b+c

Valec 
S = 2πr2+2πrv
V = πr2v

Rovnobežník
S = ava      
O = 2(a+b)

Ihlan
S = a2+Spl      
V = a2v/3

Lichobežník
S = (a+c)va/2
O = a+b+c+d

Kužeľ
S = πr(r+s)      
V = πr2v/3

Pí - Ludolfovo číslo
π = 3.14159265358979
32384626433832795…

Približne 22/7

Riešenie 
kvadratickej rovnice
ax2+bx+c = 0
D = b2 - 4ac

Pytagorova veta
a2 + b2 = c2

Euklidova veta 
o výške
vc2 = ca . cb

Obsah štvorca zostro-
jeného nad výškou 
pravouhlého trojuholníka 
sa rovná obsahu 
obdĺžnika zostrojeného 
z oboch úsekov prepony.

Goniometrické 
funkcie
Sínus 
sin α = a/c

Kosínus 
cos α = b/c

Tangens 
tg α = a/b = sin α/cos α

Kotangens
cotg α = b/a 
cotg α = cos α/sin α

Rozdelenie uhlov
Ostrý uhol: 0° < α < 90°
Pravý uhol: α = 90°
Tupý uhol: 90° < α < 180°
Priamy uhol: α = 180°
Plný uhol: α = 360°

Výroková logika
A Ʌ  B je konjunkcia 
výrokov: „výrok A 
a (súčasne) výrok B“, napr. 
Prší a súčasne sneží.

A Ʌ  B je disjunkcia 
výrokov: „výrok A alebo 
výrok B“, napr. Prší alebo 
sneží.

A => B je implikácia 
výrokov: „ak výrok A, 
potom výrok B“, napr. 
Ak je číslo deliteľné štyrmi, 
potom je deliteľné dvomi.

A <=> B je ekvivalencia 
výrokov: „výrok A práve 
vtedy, keď výrok B“, napr. 
Číslo je deliteľné šiestimi 
práve vtedy, keď je deliteľné 
dvomi a tromi súčasne. 

Archimedov zákon
Teleso ponorené 
do kvapaliny je nadľahčo-
vané hydrostatickou 
vztlakovou silou, ktorej 
veľkosť sa rovná tiaži 
kvapaliny s rovnakým 
objemom, ako je objem 
ponorenej časti telesa.

Fyzikálne vzorce
Objem 
V = m / ρ [m³] 

Hmotnosť
m = ρ . V [kg] 

Hustota 
ρ = m / V [kg/m³] 

Teplota pri ohrievaní  
t = Q / (c . m) + t0 [°C] 

Teplota pri ochladení  
t = t0 - Q / (c . m)  [°C]

Teplo Q = c . m (t - t0)  
c = merná tepelná kapacita 
[kJ/kg/°C] 

Čas 
t = s / v  [s]

Okamžitá rýchlosť 
v = s / t [m/s] 

Dráha
s = v . t [m]

Sila 
F = m . a [N] 

Moment sily 
M = F . r [Nm] 

Gravitačná sila 
Fg = m . g [N] 
g = gravitačné zrýchlenie = 
9,81 m/s2 

Trecia sila šmyková 

Ft = f . Fn  [N]

Atmosferický tlak 
pa = h . ρ . g [Pa] 

Tlak 
p = Fp / S [Pa] 

Vztlaková sila 
Fvz = S . h . ρ . g [N] 
ρ - hustota kvapaliny

Elektrický prúd 
I = U / R [A]

Mechanická práca 
W = F . s    
W = F . h [J] 

Výkon 
P = W / t    
P = F . v [W] 

Elektrická práca 
We = U . I . t [J] 

Napätie 
U = R . I [V]

Frekvencia 
f = 1 / T [Hz]

Einsteinov vzťah
E = mc2 

Hustota látok 
[kg/m3] 
Ľad – 920
Voda – 1000
Uhlík – 2250
Oceľ – 7850
Meď – 8960



Alkalické kovy

Kovy alkalických
zemín

Prechodné prvky

Kovy

Polokovy

Nekovy

Halogény

Vzácne plyny

Lantanoidy

Aktinoidy

1

H
Vodík

1.008

2

He
Hélium

4.002602

3

Li
Lítium

6.94

4

Be
Berýlium

9.0121831

10

Ne
Neón

20.1797

5

B
Bór

10.81

6

C
Uhlík

12.011

7

N
Dusík

14.007

8

O
Kyslík

15.999

9

F
Fluór

18.998403163

11

Na
Sodík

22.98976928

12

Mg
Horčík

24.305

18

Ar
Argón

39.948

13

Al
Hliník

26.9815385

14

Si
Kremík

28.085

15

P
Fosfor

30.973761998

16

S
Síra

32.06

17

Cl
Chlór

35.45

19

K
Draslík

39.0983

20

Ca
Vápnik

40.078

36

Kr
Kryptón

83.798

21

Sc
Skandium

44.955908

22

Ti
Titán

47.867

23

V
Vanád

50.9415

24

Cr
Chróm

51.9961

25

Mn
Mangán

54.938044

26

Fe
Železo

55.845

27

Co
Kobalt

58.933194

28

Ni
Nikel

58.6934

29

Cu
Meď

63.546

30

Zn
Zinok

65.38

31

Ga
Gálium

69.723

32

Ge
Germánium

72.630

33

As
Arzén

74.921595

34

Se
Selén

78.971

35

Br
Bróm

79.904

37

Rb
Rubídium

85.4678

38

Sr
Stroncium

87.62

54

Xe
Xenón

131.293

39

Y
Ytrium

88.90584

40

Zr
Zirkónium

91.224

41

Nb
Niób

92.90637

42

Mo
Molybdén

95.95

43

Tc
Technécium

98

44

Ru
Ruténium

101.07

45

Rh
Ródium

102.90550

46

Pd
Paládium

106.42

47

Ag
Striebro

107.8682

48

Cd
Kadmium

112.414

49

In
Indium

114.818

50

Sn
Cín

118.710

51

Sb
Antimón

121.760

52

Te
Telúr

127.60

53

I
Jód

126.90447

55

Cs
Cézium

132.90545196

56

Ba
Bárium

137.327

86

Rn
Radón

222

57    
    71

72

Hf
Hafnium

178.49

73

Ta
Tantal

180.94788

74

W
Volfrám

183.84

75

Re
Rénium

186.207

76

Os
Osmium

190.23

77

Ir
Irídium

192.217

78

Pt
Platina

195.084

79

Au
Zlato

196.966569

80

Hg
Ortuť

200.592

81

Tl
Tálium

204.38

82

Pb
Olovo

207.2

83

Bi
Bizmut

208.98040

84

Po
Polónium

209

85

At
Astát

210

87

Fr
Francium

223,02

88

Ra
Rádium

226,025 

118

Uuo
Ununoctium

294

104

Rf
Ruterfordium

261.109

105

Db
Dubnium

262.114

106

Sg
Seaborgium

263.118

107

Bh
Bórium

264.125

108

Hs
Hasium

265.13

109

Mt
Meitnerium

268.139

110

Ds
Darmstadtium

281.162

111

Rg
Röntgenium

273.154

112

Cn
Kopernikium

285

113

Uut
Ununtrium

284

114

Fl
Flerovium

289

115

Uup
Ununpentium

288

116

Lv
Livermorium

293

117

Uus
Ununseptium

292

57

La
Lantán

138.90547

58

Ce
Cér

140.116

59

Pr
Prazeodým

140.90766

60

Nd
Neodým

144.242

61

Pm
Prométium

145

62

Sm
Samárium

150.36

63

Eu
Európium

151.964

64

Gd
Gadolínium

157.25

65

Tb
Terbium

158.92535

66

Dy
Dysprózium

162.500

67

Ho
Holmium

164.93033

68

Er
Erbium

167.259

69

Tm
Túlium

168.93422

70

Yb
Yterbium

173.054

71

Lu
Lutécium

174.9668

89

Ac
Aktínium

227

90

Th
Tórium

232.0377

91

Pa
Protaktínium

231.03588

92

U
Urán

238.02891

93

Np
Neptúnium

237

94

Pu
Plutónium

244

95

Am
Amerícium

243

96

Cm
Curium

247

97

Bk
Berkélium

247

98

Cf
Kalifornium

251

99

Es
Einsteinium

252

100

Fm
Fermium

257

101

Md
Mendelevium

258

102

No
Nobelium

259

103

Lr
Lawrencium

262,11

89    
   103

1 K

1
I.A

2
II.A

3
III.B

4
IV.B

5
V.B

6
VI.B

7
VII.B

8
VIII.B

9
VIII.B

10
VIII.B

11
I.B

12
II.B

13
III.A

14
IV.A

15
V.A

16
VI.A

17
VII.A

18
VIII.A

2 L

3 M

4 N

5 O

6 P

7 Q

1

H
Vodík

1.008

Relatívna
atómová
hmotnosť
Názov

Symbol

Protónové
číslo

Lantanoidy

Aktinoidy

-1,1

-1,1 Oxidačné
čísla

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

3 2,3,4

3 4

4

4

2,3,4,5 2,3,4,5,6

3,5

5

5 6

2,3,4,6,7 2,3,6

2,4,7 2,3,4,6,8

2,3,4,6,7 2,3,4,6,8

7

2,3 2,3

2,3,4,5 2,4

2,3,4,6 2,4,6

1,2,3 2

1,2,3 2

1,3 1,2

3 -4,2,4

3 -4,4

3 2,4

1,3 2,4

-3,1,2,3,4,5 -2,-1,2

-3,3,5 -2,2,4,6

-3,3,5 -2,2,4,6

-3,3,5 -2,2,4,6

-1

-1,1,3,4,5,6,7

-1,1,3,5,7

-1,1,3,5,7

1,3 2,4 3,5 2,4,6 -1,1,3,5,7

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

3

3

3,4 3,4 3 3 2,3 2,3 3 3 3 3 33,4 2,3 2,3

2,3 2,3 2,3 2,3 34,5 3,4,5,6 3,4,5,6,7 3,4,5,6 3,4,5,6 3,4 3,4 2,3,44

2,4

2,4,6,8

2

Tajný tip! Mnemotechnické (pamäťové) pomôcky sú skvelé pri takom množstve údajov ako v periodickej tabuľke. 
Napríklad, prvky prvej skupiny sa dajú zapamätať ako slová hlina (H, Li, Na), krb (K, Rb), ČSFR (Cs, Fr). Ak hľadáš pomôcku
pri výbere kníh do školy, na adrese www.martinus.sk/ucebnice sú prehľadne roztriedené pre ľahší výber.


