
Matematika – 7. ročník, období od 14.4. do 17.4.2020 

„Domácí výuka 5“ 

 

Milí žáci, tento týden bude opět kratší. 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. E-mailovou zprávu pojmenujte Domácí výuka 5. Tentokrát odešli pouze 7 příkladů  

z Pracovního listu. 

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. Tentokrát posílejte vaši práci, pokud to bude možné, pouze pátek.  

Jak si práci zkontrolovat? Na konci tohoto plánu vám posílám výpočty a výsledky práce 

z předchozího týdne. Zodpovědně proveďte kontrolu a opravte ve svých sešitech případné chyby.  

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                       

(středa 10:30 h) Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou 

5) sledujte v televizi pořad UčíTelka 

 

 

  

Zápis do sešitu: 

1. Přímá úměrnost 

Vypracujte do sešitu zápis z učebnice  

str. 92 - příklad 1,  

str. 93 -  příklad 2;  žlutý rámeček; cv. 2 

Prohlédněte si prezentaci k novému učivu. Udělej si zápis do sešitu (potřebné informace) 

 

https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umernost-2.html  (otevřete nejlépe v programu PowerPoint) 
https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html 

http://www.9zszlin.cz/
mailto:kovalcikova@9zszlin.cz
https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umernost-2.html
https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html


Vysvětlení přímé úměrnosti (není povinné psát do sešitu) 

 

O dvou veličinách prohlásíme, že jsou přímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu veličinu 
zvětšíme (zmenšíme) x krát, tak druhou veličinu zvětšíme ( zmenšíme ) také x krát. 
 
Ve vztahu přímé úměrnosti jsou například veličiny : 
- množství jablek a jejich celková cena (Při stejné ceně za 1 kg: Čím více jablek koupíme, 
tím více peněz zaplatíme.), 
- rychlosti a ujeté dráhy (Při stejné době: Čím větší bude rychlost auta, tím větší vzdálenost 
ujedeme.), 
- času a ujeté dráhy (Při stejné rychlosti: Za delší čas ujedeme delší vzdálenost.), 
- poloměru kružnice a délky kružnice (Čím větší bude poloměr, tím větší bude obvod kružnice.). 

Jak funguje přímá úměrnost můžeme vyčíst z grafu. Čím více jablek koupíme, tím více zaplatíme 
- jednomu kilogramu odpovídá 25 Kč, třem kilogramům 75 Kč. Pokud je množství jablek X a 

celková zaplacená cena Y pak platí, že y=25.xy=25.x.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Nepřímá úměrnost 

Vypracuj do sešitu zápis z učebnice 

str. 94 – cv. 1; příklad 1; cv. 2 

 

Vysvětlení nepřímé úměrnosti (není povinné psát do sešitu) 

 

O dvou veličinách prohlásíme, že jsou nepřímo úměrné, jestliže bude platit, že když jednu 
veličinu zvětšíme (zmenšíme) x krát, tak druhou veličinu zmenšíme (zvětšíme) také x krát. 
 
Ve vztahu nepřímé úměry jsou například veličiny : 
- čas a rychlost vozidla potřebné k ujetí dané vzdálenosti (Čím větší bude rychlost, 
tím kratší bude potřebný čas.), 
- délka a šířka obdélníka (Při stejném obsahu: Čím větší bude délka, tím kratší bude šířka.), 
- čas a počet stejně výkonných pracovníků k udělání konkrétní práce. (Více dělníků udělá práci 
za kratší čas.) 

 

V grafu opět vidíme, jak s větším počtem zedníků klesá čas potřebný k dokončení práce. Jeden 
zedník vykoná práci za 20 hodin a deset zedníků udělá stejnou práci za dvě hodiny. Když počet 

zedníků bude X a čas potřebný k dokončení práce Y, pak y=20xy=20x. 

 

 

 



3. Trojčlenka 

Zde najdete odkaz na video na You Tube. Opište si z videa celý zápis, příklad 1, příklad 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dl

enka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-

%20YouTube  

Vypočítej v učebnici na str. 95 příklad 1 podle návodu na videu.  

https://matematika.cz/trojclenka  (pro další pochopení) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tento týden mi pošlete na e-mail řešení pouze sedmi cvičení z následujícího pracovního 

listu, a to nejlépe pouze v pátek! Nic ostatní neposílejte! (Jsem zahlcena spousty fotek, 

musím vše nejprve protřídit. Snad to pochopíte.) 

 

4. Pracovní list – příklady na úměrnost 

Tyto příklady vypočítejte pomocí trojčlenky do sešitu. U příkladu 1 vytvořte tabulku a 

sestrojte graf.  

1. Šest stejných hrnečků stojí 54 Kč. Kolik stojí 20 takových hrnečků? 

 

 

 

2. Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze 3,2 kg švestek? 

 

 

 

 

3. Hodinky se zpožďují o 20 sekund za 4 dny. O kolik se zpozdí za týden? 

 

 

 

 

4. Za kolik minut urazí cyklista dráhu 8,125 km průměrnou rychlostí 12,5 km/hod? 

 

 

 

 

5. Cyklista urazí danou dráhu průměrnou rychlostí 15 km/hod za 4 hodiny. 

 

a) Jakou průměrnou rychlostí urazí danou dráhu za 3 hodiny? 

 

 

 

b) Za jak dlouho ujede danou dráhu průměrnou rychlostí 25 km/hod? 

 

 

 

7. Ubytování v hotelu stojí 18 000 Kč za 10 dní. Kolik se zaplatí za týden 

https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube
https://matematika.cz/trojclenka


Řešení cvičení z předchozího týdne. 

učebnice str. 85, 86, 87. 

 

 



 

Výsledky – Opakování a procvičování měřítka mapy 

 



Výsledky – Opakování a procvičování poměru 
1. 16  

2. 40  

3. 84  

4. 220  

5. 21 : 15  

6. 30 : 42 : 12  

7. Mirek – 15 bonbonů, František – 20 bonbonů, Jakub – 25 bonbonů. František má o 5 bonbonů 

více než Mirek.  

8. Tyč byla původně dlouhá 60 cm. Druhá část je o 8 cm delší než třetí část.  

9. Zvětšená fotografie má rozměry 22,5 cm x 32,5 cm. Obsahy fotografií jsou v poměru 25 : 4.  

10. Ota – 1800 Kč, Pavel – 2100 Kč, Quido – 1500 Kč. Pavel si vydělal 1,4 krát více než Quido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať se vám daří. Mějte se pěkně a buďte zdraví. 
 

😊😊😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Kovalčíková 


