
Matematika – 7. ročník, období od 30. 3. do 3. 4. 2020 

„domácí výuka 3“ 

 

Zdravím vás milí žáci. Tentokrát nás čeká 3. týden domácí výuky. Doufám, že se vám daří, že 

matematice rozumíte, a že všechno učivo samostatně zvládáte samostatně. Rodiče by vám měli 

pomáhat jen příležitostně. Mají určitě své povinnosti. Rozvrhněte si učivo na jednotlivé dny po 

tématech tak, abyste stihli vše vypracovat. Splněné úkoly za tento týden vyfoťte, nebo naskenujte, 

(ideálně jako jednu přílohu) a pošlete na adresu kovalcikova@9zszlin.cz nejpozději do neděle            

5. 4. 2020. 

I nadále vám připomínám: 1) sledujte webové stránky školy www.9zszlin.cz (domácí výuka) 

     2)  navštěvujte pravidelně elektronickou žákovskou knížku 

     3)  kontrolujte e-mailovou poštu, ze které mi posíláte práce, moje               

e-mailová adresa je kovalcikova@9zszlin.cz . Zde mi posílejte vaše práce. 

     4) máte možnost využít Skype výuku. Najdete mě pod jménem Michaela 

Kovalčíková (pondělí 10:30 h, středa 10:30 h) Kamera a mikrofon jsou 

výhodou, ne podmínkou. 

      5) sledujte v televizi pořad UčíTelka. 

V učivu o poměru vám pomůže tato prezentace. (Dobrovolně si z ní vypište do sešitu, co potřebujete.)

   

https://www.zsmltu.cz/dum/EU421/VY_42_INOVACE_01/UM421_B10/UM421_B10B.pdf 

Zápis do sešitu: 

1. Zavedení pojmu poměr 

Porovnáme-li dvě veličiny podílem, nazýváme příslušný zápis poměr.  

poměr je tedy 6 : 2 

čteme  šest ku dvěma 

6 – první člen poměru 

2 – druhý člen poměru  

Výměnou prvního členu s druhým získáme převrácený poměr 

převrácený poměr je tedy 2 : 6 
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2. Změna - zvětšování a zmenšování v daném poměru 

Zvětšit nebo zmenšit číslo v daném poměru znamená násobit toto číslo tímto poměrem. 

V případě, že první člen poměru je menší než druhý, říkáme, že zmenšujeme v daném poměru 

 ( např. 3 : 4) 

V případě, že první člen poměru je větší než druhý, říkáme, že zvětšujeme v daném poměru ( např. 

4 : 3) 

  
Příklad 1: 

 Do dezertu pro 4 děti zamíchala kuchařka 80 g cukru a 500 ml mléka. Kolik cukru a mléka dá do 

dezertu pro 3 děti? 

Řešení: 

Čtyři děti představují celek , tedy 4/4. Tři děti jsou ¾ z celku, proto také cukru a mléka budou ¾ 

z původního množství. 

 

Pro tři děti potřebuje kuchařka 60 g cukru a 375 ml mléka. 

 

 3. Rozšíření a krácení poměru 

 
Poměr můžeme zapsat ve tvaru zlomku a podle potřeby jej krátit. 

 

Příklad 1.  

Upravte poměr :  24 : 21 

Řešení: 

 
Příklad 2.   

Upravte poměr: 0,25 : 0,1 

Řešení: 

  

Učebnice str. 90 – udělejte si pečlivě do sešitu zápis z celé strany. Co je 

zvětšení, zmenšení, převrácený poměr, postupný poměr. K tomu vyřešte      

cv. 3, 4, 5, 6, 7.  

 

 

 



4. Rozdělení celku v daném poměru 

Při dělení celku v daném poměru musíme členy poměru sečíst a součtem dělit velikost celku; tím 

zjistíme velikost jednoho dílu. Tento díl pak už jen vynásobíme členy poměru a získáme 

požadované údaje. 

 
Příklad 1. 

Dřevěnou tyč dlouhou 3,3 m rozdělte v poměru 4 : 7. 

Řešení: 

Tyč rozdělíme tak, že první kus bude představovat 4 stejné díly a druhý kus 7 stejných dílů, tedy 

dohromady 11 dílů. 

4 + 7 = 11 

3,3 : 11 = 0,3 

první kus měří 0,3 . 4 = 1,2 m 

druhý kus měří 0,3 . 7 = 2,1 m 

Zkouška: 

2,1 + 1,2 = 3,3 

1,2 : 2,1 = 12 : 21 = 4 : 7 

Tyč rozdělíme na dva kusy o délkách 1,2 m a 2,1 m. 

učebnice str. 91 příklad 2. 

 

Pracovní sešit str 102 cv. 5, 6; str. 103 cv 11,12, 14.  
     

 

5. Pravoúhlá soustava souřadnic 

  https://dum.rvp.cz/materialy/soustava-souradnic.html  (Po kliknutí na odkaz si otevři nejlépe 

Prezentaci v PowerPoint) 

  Podívej se na prezentaci a zapiš si základní informace. 

  Učebnice str. 92 – zápis, narýsovat obrázek, cv. 3.  

  Pracovní sešit str. 104, cv. 1 

     

Řešení cvičení z předchozího týdne. 

https://dum.rvp.cz/materialy/soustava-souradnic.html


 (Zkontrolujte si a případné chyby opravte) 

 
1. Doplňte následující tabulku:  

Měřítko mapy  Vzdálenost na 

mapě  

Vzdálenost ve 

skutečnosti  

1 : 15 000  9 cm  1,35 km  

1 : 200 000  14 cm  28 km  

1 : 75 000  7,8 cm  5,85 km  

1 : 100 000  13,5 cm  13,5 km  

1 : 10 000  1,5 cm  150 m  

1 : 20 000  8 cm  1,6 km  
Pro bystré hlavy: 

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

čarou dlouhou 18 cm. (Měřítko 1 : 50 000) 

 Jakou vzdáleností na mapě o měřítku 1 : 20 000 je znázorněna skutečná vzdálenost 1 km? (5 cm) 

 

 V příštím týdnu Vám pošlu pracovní lis na procvičení racionálních čísel, 

měřítka mapy, poměru a pravoúhlé soustavy souřadnic. 

 

                  

Mgr. Michaela Kovalčíková 


