
MATEMATIKA – 8. ročník 

27.4.2020 – 30.4.2020  
 

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

 

V ÚTERÝ 28.4. DOPOLEDNE PLÁNUJI DALŠÍ VÝUKU PŘES SKYPE.  

Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou. 

Pokud máš zájem, vyplň FORMULÁŘ na https://forms.gle/u1GhD5pQ3hPP1pCS9  

DO PONDĚLÍ 27.4. DO 16 HODIN.  

Spojit se se mnou na Skypu můžeš přes odkaz 

https://join.skype.com/invite/bkVQOn4OcBgm . 

 Můžeš mi také napsat na Skype nebo e-mail belaskova@9zszlin.cz,  

co bys potřeboval(a) vysvětlit.  

Podle počtu zájemců udělám jednu nebo dvě skupiny. Proto se podívej v pondělí 

navečer na Skype, v které jsi skupině. Čas bude v názvu skupiny.  

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 další vajíčka Tvých spolužáků – viz další soubory 

– PS 73/10, 11 

– příklady – viz níže – piš do sešitu; zadání buď vytiskni a vlep nebo přepiš (obrázky 

můžeš črtat 

– U 90 – 92/Příklad 1 – přečti si 

– zápis – Délka kružnice, obvod kruhu – přepiš do sešitu - viz níže 

– U 92/1, 2 – zápis – co znáš a co máš vypočítat 

– výpočet – vzorec, dosazení, dopočítání – snaž se počítat bez kalkulačky (u 

přijímacích zkoušek taky není povolená) 

– odpověď 

– U 92/3 – zápis, výpočet, odpověď (1“ = 2,54 cm) 

– U 92/4 – zkus vymyslet alespoň 3 způsoby 

– U 93/5 



U PŘÍKLADŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU, KDE JE MÁLO MÍSTA, PIŠ DO ŠKOLNÍHO 

SEŠITU!!! 

– PS 73/1 

– PS 73/2 – využij Pythagorovu větu 

– PS 74/3 – podobné jako cv. 2 

– PS 74/4 – využij toho, že pravidelný šestiúhelník se skládá ze šesti rovnostranných 

trojúhelníků 

– PS 74/6 – je to slovní úloha! 

– nápověda: – když je poměr r1 : r2 = 1 : 2, můžeš si představit, že r1 = 1 (cm) a 

r2 = 2 (cm) 

– vypočítáš obvody obou kol 

– pak délku sedmi otáček většího kola 

– nakonec vydělíš výsledek sedmi otáček většího kola obvodem 

menšího 

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

nebo „Mám problém s …“ J 

– dobrovolné – na ČT1 je každý čtvrtek ve 14 hodin Škola doma – matematika – příprava 

na přijímací zkoušky na střední školy; na starší díly se můžeš podívat tady 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ (Může to být 

opakování a zároveň už příprava na zkoušky, které Tě příští rok čekají.) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příklady 

1. U jednotlivých trojúhelníků urči velikost úhlu 𝛼. (Nápověda – součet úhlů v trojúhelníku 

je 180°.) 

 
 

2. Vypočítej velikosti úhlů 𝛼, 𝛽 ve čtyřúhelnících. (Nápověda – jdi na to přes trojúhelníky.) 

 
3. Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C podle uvedeného 

postupu konstrukce: 

 
4. V parku je uprostřed kruhové fontány umístěn malý vodotrysk. Okraje fontány se dotýkají 

dvě přímé cesty. V místech, kde se cesty dotýkají okraje bazénu, jsou postaveny lavičky. 

V průsečíku cest je umístěna informační tabule, vzdálená od vodotrysku 30 m. Vzdálenost 

lavičky a tabule je 26 m. Do jaké vzdálenosti může nejdále dostříknout voda z vodotrysku, 

aby nepokropila osoby sedící na lavičkách? (Nápověda – pomůže Ti náčrtek, využij 

znalostí z Thaletovy věty, pro výpočet použij Pythagorovu větu.) 



Zápis 

DÉLKA KRUŽNICE, OBVOD KRUHU 
 

vzorce:  o = 𝝅d 

o = 2	𝝅r 

 

𝜋 = 3,141 592 653 589 … 

 – Ludolfovo číslo 

 – čti „pí“ 

 – počítat budeme s hodnotou 3,14 

 

 


