
MATEMATIKA – 8. ročník 

6.4.2020 – 8.4.2020  
 

Stále se nám někteří neozvali, nezaslali vypracovaný testík ani vajíčko!!! 

 

VE STŘEDU 15.4. DOPOLEDNE PLÁNUJI VÝUKU PŘES SKYPE.  

Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou. 

Pokud máš zájem, dej mi VĚDĚT DO ÚTERÝ 14.4. DO 16 HODIN na mail 

belaskova@9zszlin.cz . Napiš mi tam mail a uživatelské jméno, které máš na Skypu.  

Můžeš taky napsat, co bys potřeboval(a) vysvětlit.  

Podle počtu zájemců udělám jednu nebo dvě skupiny a napíšu vám v úterý navečer 

čas výuky.  

PLATÍ PRO OBĚ TŘÍDY!!!! 

(Na Skype si nachystej rýsovací pomůcky a sešit. Budeš to potřebovat.) 

 

 

Úlohy řeš v daném pořadí!!! 

U = učebnice, PS = pracovní sešit, ŠS = školní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne – viz druhý soubor 

– podívej se na vajíčka ostatních spolužáků – viz další soubory 

– U 89/5 a – e – udělej si zápis, náčrtek (barevně znázorni, co znáš), postup konstrukce, 

konstrukci, zapiš počet řešení 

– pokus se narýsovat a napsat postupy konstrukcí samostatně; pokud si 

nebudeš vědět rady, nápověda je níže 

– U 89/7 – využij cvičení U88/2 

– nezapomeň nám napsat, jak se Ti tento týden dařilo; stačí třeba jen „Zvládám v pohodě.“ 

nebo „Mám problém s …“ J 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj svého vyučujícího 

na e-mailu belaskova@9zszlin.cz nebo nejezchleba@9zszlin.cz, případně přes elektronickou 

žákovskou knížku. Rádi Ti pomůžeme. J 

 

Mgr. Miroslav Nejezchleba, Mgr. Lenka Bělašková 

 



Nápověda 

U 89/5 

a) 

1. Narýsuj MK.  

2. Kolmici v bodě M. 

3. Kružnici se středem v bodě K. 

4. Průsečík  

 

 

 

 

b) Rovnoramenný trojúhelník => u vrcholů K a L budou stejně velké úhly. Vypočítej si proto 

jejich velikost, tj. (180°- 90°) : 2 = 90° : 2 = 45°. 

 

 

1. Narýsuj KL. 

2. Narýsuj úhel KLX. Velikost je 45°, jak jsme si dopočítali. 

3. Narýsuj úhel LKY. Velikost je 45°, jak jsme si dopočítali. 

4. Průsečík polopřímek LX a KY je bod M. 

 

 

 

 

c) Musíš si dopočítat velikost úhlu MKL. 

  |∢MKL| = 180° - 90° - 30° = 60° 

 

 

 

1. Narýsuj KL. 

2. Narýsuj úhel KLX. Velikost je podle zadání 30°. 

3. Narýsuj úhle LKY. Velikost jsme dopočítali, že je 60°. 

4. Průsečík polopřímek LX a KY je bod M. 

 

 

 

90° je velikost úhlu u vrcholu M. 

90° je velikost úhlu u vrcholu M. 30° je velikost úhlu u vrcholu L. 
(Je v zadaní.) 



d)  

1. Narýsuj KM. 

2. Narýsuj kolmici na KM v bodě M. 

3. Kružnice se středem M a poloměrem 2 cm. (2 cm je velikost LM.) 

4. Průsečík kružnice a kolmice je bod L. 

 

 

 

 

e) 

1. Narýsuj KM. 

2. V bodě M narýsuj kolmici na KM. 

3. Kružnice se středem K a poloměrem 5,2 cm. (5,2 cm je velikost KL.) 

4. Průsečík kružnice a kolmice je bod L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


