
Matematika – 7. ročník, období od 23. 3.do 27. 3. 2020 

„domácí výuka 2“ 

Protože je situace složitá, školy jsou zavřeny a musíme se tedy zaměřit na domácí výuku. 

Jelikož budou školy asi zavřeny delší dobu, je třeba, abyste domácí výuku nepodcenili a 

nebrali ji na lehkou váhu. Doufám, že jste byli při řešení úspěšní. 

Práci, kterou jsem vám zadala v období od 11.3. do 20.3. 2020 považuji za vypracovanou.  

Následující část se bude skládat: 1) procvičení učiva o racionálních číslech a počítání s nimi 

          2) nové učivo Poměr, přímá a nepřímá úměrnost. 

 

1. Vyfoťte stránky vašeho sešitu s novým učivem o racionálních číslech a pošlete mně 

v příloze zprávy do elektronické žákovské knížky. V případě, že to nepůjde, pošlete je 

v příloze zprávy na moji e-mailovou adresu: kovalcikova@9zszlin.cz  

 

2. Podívejte se na prezentace o racionálních číslech: 

 

 https://slideplayer.cz/slide/2809548/  

 

https://slideplayer.cz/slide/2784927/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o 

 

3. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost – měřítko mapy a plánu 
Učebnice str. 89 -99. Je to obsáhlá kapitola, proto začneme postupně, nebudeme dělat 

celou kapitolu tento týden.  

Přečtěte si učivo o měřítku mapy uč. str. 89.  

Do sešitu si zapište příklad 1 a cv. 1. 

Prohlédněte si prezentaci https://slideplayer.cz/slide/1907832/  

Z prezentace si zapište do sešitu všechny tři typy řešených příkladů a vypočítejte tři zadané 

příklady.  

 

4. Procvič si učivo měřítko mapy a plánu v pracovním listu (níže pod textem). Pokud 

máš možnost, vytiskni si prac. list a nalep do sešitu, pokud ne přepiš si to.  

Příště pošlu výsledky.  

 

 

Doufám, že vše zvládnete. Rozvrhněte si práci tak, abyste vše stihli.  

V případě nejasností mě můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické žákovské 

knížky, nebo na e-mailu kovalcikova@9zszlin.cz  

 Mgr. Michaela Kovalčíková 
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 MĚŘÍTKO MAPY – pracovní list 

 
1. Přepočet měřítka  

 

Měřítko 1 : 200 000  

1cm na mapě = 200 000 cm ve skutečnosti = 2000 m ve skutečnosti = 2 km ve skutečnosti  

 

2. Řešený příklad  

Jaká je skutečná vzdálenost 2 vesnic na mapě o měřítku 1 : 50 000, jestliže jsou od sebe vzdálené 

8 cm?  

Měřítko 1 : 50 000  

1cm na mapě = 50 000 cm ve skutečnosti = 500 m ve skutečnosti  

8 cm na mapě = 8.500 m = 4 000 m = 4 km ve skutečnosti  

Vesnice jsou od sebe vzdálené ve skutečnosti 4 km.  

 

Příklady na procvičení  
1. Doplňte následující tabulku:  

Měřítko mapy  Vzdálenost na   

mapě  

Vzdálenost ve 

skutečnosti  

1 : 15 000  9 cm  

1 : 200 000  14 cm  

1 : 75 000  7,8 cm  

1 : 100 000  13,5 cm  

1 : 10 000  1,5 cm  

1 : 20 000  8 cm  

  
 

2.  Určete měřítko mapy, na níž je vzdálenost z Berouna do Nižbora (9 km ve skutečnosti) 

zakreslena čarou dlouhou 18 cm.  

 

 

 

 

 

 

3.  Jakou vzdáleností na mapě o měřítku 1 : 20 000 je znázorněna skutečná vzdálenost 1 km?  

 

 


