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1.  Doplňte správnu odpoveď vyplývajúcu z tabuľky : 

 

 

Tab. : Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum (°C) namerané na 
území Slovenska za obdobie rokov 1901-2020 
Vysvetlivky: 
maximum - absolútne mesačné maximum v °C 
dátum - dátum výskytu nameranej hodnoty 
stanica - meteorologická stanica 
minimum - absolútne minimum v °C 

Napíšte v ktorom roku bola nameraná najvyššia teplota.  

Napíšte v ktorom mesiaci bola nameraná najnižšia teplota.  

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 

Pracovný list Logika Klub matematickej 
gramotnosti 

Charakteristika Čítanie tabuliek 
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Napíšte, ktorý mesiac má najchladnejšiu maximálnu teplotu.   

Vypočítajte aký je rozdiel v °C medzi najvyššou a najnižšou nameranou teplotou  

Napíšte, ktorá stanica má najviac rekordných minimálnych teplôt podľa mesiacov.  

Napíšte v koľkých mesiacoch neklesla rekordná minimálna teplota pod 0°.  

Napíšte, ktorá stanica dosiahla v júni najvyššiu nameranú teplotu.  

Napíšte, ktorá stanica dosiahla v októbri najnižšiu nameranú teplotu.  

Vypočítajte, ktorý mesiac má najmenší rozdiel medzi maximom a minimom.  

 

2.  Doplňte správnu odpoveď vyplývajúcu z tabuľky : 

 

 
 

Napíšte v ktorom roku bolo tempo prírastku najnižšie.  

Napíšte v ktorom roku bol prírastok sťahovaním najväčší.  

Napíšte najnižší celkový prírastok na 1000 obyvateľov.   

Napíšte v ktorom roku prekonalo tempo rastu obyvateľstva SR 1 %.  

Napíšte v ktorom roku bola početnosť populácie SR najvyššia.  

Napíšte koľko bol absolútny prirodzený prírastok v roku 2013.  
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3.  Doplňte správnu odpoveď vyplývajúcu z tabuľky : 

 

 
Zdroj: 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov: Základné údaje (sprístupnené 
11/09/2019) 
 

Napíšte či maďarská národnosť niekedy presiahla 0,5 milióna 
obyvateľov. 

 

Napíšte či poľská národnosť je započítaná aj do národností označených 

ako ostatná. 
 

Napíšte aspoň jednu národnosť, ktorá ma klesajúcu početnosť.   

Napíšte či sa percentuálne zastúpenie slovenskej národnosti v roku 2011 

oproti roku 2001 zvýšilo alebo znížilo. 
 

Napíšte či je ako samostatná národnosť v tabuľke uvedená aj národnosť 

ruská. 
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