
Matematika – 7. ročník, období od 18.5. do 22.5.2020 

„Domácí výuka 10“ 

Čtěte pozorně! 

Milí sedmáci, tento týden je klasický pětidenní. Budeme se zabývat počítání s procenty, 

většinou ve slovních úlohách. 

 Domácí výuku vypracovávejte do takové míry, jakou zvládnete. Cílem není zaměstnat celou 

rodinu řešením učiva 7. ročníku.  

Skype výuka bude tento týden jen v pondělí 10:30 – 11:30. Naše skupina má již 42 členů. 

Ti žáci, kteří se pravidelně připojují ke Skype výuce, mají zcela jistě výhody.  

Elektronická žákovská knížka se osvědčila. Žákům do elektronické žákovské knížky i tento 

týden vkládám pracovní list – Dú 10. Je potřeba otevřít v eŽK sekci výuka – úkoly – domácí úkoly – 

DÚ 10 + příloha pod ním. Příloha je ve formátu pdf i docx. Chci poděkovat těm, kteří pochopili, že je 

potřeba přílohu vašeho úkolu pojmenovat vaším jménem a číslem týdne, např. Novák dú 10. Úkol se 

potom zařadí do složky pod vašim jménem. Ve výjimečných případech, pošlete vypracovaný domácí 

úkol e-mailovou zprávou. Pošlete pouze vypracovaný pracovní list domácího úkolu. Práce z učebnice 

neposílejte. Osvědčily se Dobrovolné domácí úkoly v eŽK. V tomto týdnu vložím další.  

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. Do EŽK můžete posílat práce celý již celý týden, nejpozději však 

do soboty.  

Jak si práci zkontrolovat? Na konci každého týdenního 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 – nyní zde budou domácí úkoly a 

dobrovolné domácí úkoly 

3)  už jen pro jistotu kontrolujte e-mailovou schránku, ze které mi posíláte práce, moje e-mailová 

adresa je kovalcikova@9zszlin.cz .  

4) máte možnost využít Skype výuku. Najdete mě pod jménem Michaela Kovalčíková. Výuka trvá 60 

minut, tentokrát probíhá jen v pondělí 10:30 h. Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou 

5) sledujte v televizi pořad UčíTelka. 

 

Procenta 

1. Počítání s procenty 

Navazujeme na učivo předchozích týdnů. Zkontrolujte si pečlivě, jestli jste správně 

vypočítali všechny příklady s procenty. Chyby opravte. Jen tak si budete jistí u dalších 

výpočtů. 

Do sešitu vypočítej: učebnice str. 132 cv. 1, 2. 

                                                  str. 133 cv. 7, 8, 9, 10. 

Pracovní sešit str. 139 cv. 13, 14. 

 str. 141 cv. 1, 2, 3, 4. 

         str. 142 cv. 6, 8, 11 (dobrovolně celou stranu).  
 

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


Domácí výuka 10 – Domácí úkol – pracovní list (do eŽK) 

1) Vypočítej, kolik procent je : 
a) 13 kg ze 150 kg 
b) 406 Kč z 580 Kč 
c) 56 mm z 800 mm 
d) 180 l ze 75 l 
Výsledky najdeš v přiložené tabulce. 
 

3 % 2,50 % 70 % 7,25 % 

240 % 8,67 % 54 %  7 % 

 

2) Urči, o kolik % se zvýšila cena vstupného do ZOO. 
 Výsledky zapiš do tabulky 

Druh vstupenky Původní cena Nova cena Počet % 

Dospěla osoba 200 Kč 260 Kč  

Ditě 140 Kč 180 Kč  

Student 180 Kč 200 Kč  

Rodinné vstupné 460 Kč 550 Kč  

 
3) O kolik % překročil pan Novák předepsanou rychlost, když mu v obci naměřili rychlost       
63 km/h? Použij trojčlenku. 

 

 

 

 

4) Na lyžařsky výcvik odjelo 28 žaků naší školy. Osm jich jezdí na běžkách, zbytek na 
sjezdovkách. Kolik procent žaků jezdí na běžkách a kolik na sjezdovkách? Výsledky zaokrouhli 
na jednotky. 
 
 
 
 
 

 

5) Doplň údaje do tabulky. Výsledky zaokrouhli na setiny. 

Základ 28 89 120 265 1280 

Procentová část 12 31 14 113 280 

Počet procent      



Řešení z předchozího 9. týdne: 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ------------------------------------Ať se Vám daří. 😊😊😊 ---------------------------------- 

 

Mgr. Michaela Kovalčíková 


