
Matematika – 7. ročník, období od 6.4. do 8.4.2020 

„Domácí výuka 4“ 

 

Milí žáci, tentokrát vám posílám plán na domácí výuku v kratší verzi. Tento týden by za 

normálních okolností bylo ve čtvrtek a v pátek volno. Začínají Velikonoce. Podle vašich reakcí 

usuzuji, že se vám v matematice daří dobře. Píšete, že učivo zvládáte, že mu rozumíte, a že je ho 

přiměřené množství. Jsem ráda, že se mi podařilo spojit s téměř všemi žáky.  

Čtěte pozorně pokyny a zadání, které vám zde píšu. Velmi často mi posíláte práci jen 

částečnou, chybí obvykle několik příkladů, chybí postupy u výpočtů atd. Vaše práce kontroluji a 

značím si, zda jste odevzdali vše a v jaké kvalitě. Kdo něco neodevzdal, pošlete mi práci co nejdříve.  

Jak práce posílat? Vyfoťte, nebo oskenujte vše, co jste měli daný týden splnit. Fotka musí být 

čitelná, nerozmazaná a pokud možno bez jakýchkoliv odlesků světla. Jednotlivé snímky, které posíláte 

přejmenujte vašim příjmením  a číslem podle pořadí v sešitě. Například Novák 1.(Některý den mi 

přijde i 200 fotek a je dost složité se v nich orientovat.) Můžete posílat i oskenované, vše v jedné 

příloze.  

Do kdy práce odevzdávat? Práce jsou zadány vždy na jednotlivý týden. V dalším týdnu 

posílám výsledky a řešení. Je nutné tedy práce odevzdat dříve, než jsou zveřejněny výsledky. Jen tak 

je hodnocení vaší práce objektivní. Domluvme se tedy, že pošlete práce vždy nejpozději do soboty 

daného týdne.  

Co s domácí výukou souvisí a pomáhá vám?  

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 

 

 

  

Zápis do sešitu: 

1. Opakování a procvičování racionálních čísel 

Vypracujte do sešitu cvičení z učebnice: (u příkladů, které nelze vypočítat zpaměti, je nutný 

postup výpočtu) 

Str. 85/10 

Str. 86/12, 13, 14, 15, 16, 18 

Str. 87/19, 20 

http://www.9zszlin.cz/
mailto:kovalcikova@9zszlin.cz


2. Opakování a procvičování měřítka mapy 

Zadání i řešení opiš do sešitu. Pokud ti to technika dovolí, vytiskni si pracovní list a řeš 

přímo v něm. Potom nalep do sešitu.  

1. Vysvětli co vyjadřuje měřítko mapy 1 : 75 000 000 

 

2. Měřítko mapy je 1 : 200 000. Vzdušná vzdálenost mezi městy A a B je 21 cm. Vypočítej, 

jaká je vzdálenost mezi městy A a B ve skutečnosti. 

 

 

 

 

3. Urči, jakou vzdálenost v cm mají na mapě v měřítku 1 : 200 000 dvě místa, jejichž skutečná 

vzdušná vzdálenost je 250 km. 

 

 

 

 

4. Urči měřítko mapy, jestliže vzdálenost dvou míst na této mapě je 8 cm a víš, že ve 

skutečnosti je vzdálenost 20 km. 

 

 

 

 

* 5. Práce s atlasem. Urči, jaká je přibližná vzdálenost ve skutečnosti hlavního města 

Slovenské republiky a hlavního města Egypta /Afrika/. 

 

 



3. Opakování a procvičování poměru 

 Zadání i řešení opiš do sešitu. Pokud ti to technika dovolí, vytiskni si pracovní list a řeš 

přímo v něm. Potom nalep do sešitu.  

 Jak provést dělení v zadaném poměru  

 Pokud máme rozdělit celek v určitém poměru, např. 3 : 5, nejprve určíme celkový počet částí, na které celek 

budeme dělit. V našem případě počítáme součet 3 + 5, tzn. že celek rozdělíme na 8 částí.  

 Spočítáme velikost jedné části tak, že celek vydělíme celkovým počtem částí, v našem případě 8.  

 První část spočítáme tak, že vezmeme velikost jedné části a vynásobíme prvním číslem poměru, v našem 

případě 3.  

 První část spočítáme tak, že vezmeme velikost jedné části a vynásobíme prvním číslem poměru, v našem 

případě 5. 

 

1. Změň číslo 28 v poměru 4 : 7. 

  

2. Změň číslo 32 v poměru 5 : 4  
 

3.  Změň číslo 144 v poměru 7 : 12  
 

4.  Změň číslo 120 v poměru 11 : 6  
 

5.  Rozděl číslo 36 v poměru 7 : 5  
 

6.  Rozděl číslo 84 v poměru 5 : 7 : 2  
 

 

7.  Mirek, František a Jakub si rozdělovali bonbony. Každý přinesl jeden sáček, ve 

kterém bylo 20 bonbonů. Ty si rozdělili v poměru 3 : 4 : 5. Kolik měl každý z chlapců 

nakonec bonbonů? O kolik bonbonů více měl František než Mirek?  

 

 

 
 

8. Tyč jsme rozdělili na tři části v poměru 3 : 7 : 5. Nejkratší část měřila 1,2 dm. Jak 

dlouhá byla tyč původně? O kolik cm je delší druhá část než třetí část?  

 

 

 
 

 

9. Ota, Pavel a Quido si vydělali na brigádě 5 400 Kč. Rozdělili si je podle 

odpracovaných hodin v poměru 6 : 7 : 5. Kolik Kč dostal každý z chlapců? Kolikrát 

více si vydělal Pavel než Quido?  

 

 

 

10. Ve škole byl poměr dívek a chlapců 32 : 39. Dívek bylo 96. Kolik bylo chlapců? Kolik 

žáků chodilo celkem do školy? 



Řešení cvičení z předchozího týdne. 

Uč. str. 90 

cv. 3: převrácený poměr: 5:2; 7:3; 1:5; 2:3;… 

zvětšení 5:1; 3:2; 6:5; 6:3; 8:5. 

zmenšení 2:5; 3:7 1:4; 5:8; 1:3; 2:4;  

cv. 4: zjednodušení 3:9 – 1:3; 2:4 – 1:2; 6:3 – 2:1 

cv. 5: 1:4; 2:3; 1:7; 1:20; 1:3; 3:1; 1:4. 

cv. 6: 1:2; 1:3; 2:3; 2:1; 3:; 3:2. 

příklady z pracovního sešitu mají řešení na zadní straně 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Přeji vám i vašim rodinám pěkné Velikonoce. 
 

 

😊😊😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Kovalčíková 


