
MATEMATIKA – 8. ročník 

25.5.2020 – 29.5.2020  
 

Stále se nám někteří neozvali, nezaslali vypracované testíky ani vajíčko!!! 
 

V ÚTERÝ 26.5. DOPOLEDNE BUDE DALŠÍ VÝUKA PŘES SKYPE.  
Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou. 

Pokud máš zájem, vyplň FORMULÁŘ na https://forms.gle/u1GhD5pQ3hPP1pCS9  
DO PONDĚLÍ 25.5. 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 učebnici, sešit a psací potřeby. Budeš to potřebovat.) 
 

Tento týden začneme probírat novou kapitolu, a to „Statistiku“. Dohodli jsme se, že 

kapitolu „Množiny bodů dané vlastnosti“ necháme do 9. ročníku. Snad se jí budeme 

moct věnovat společně ve škole. ;-)  

 

Úlohy řeš v daném pořadí! 

U příkladů z pracovního sešitu, kde je málo místa, piš do školního sešitu! 

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 další́ soubory  

– vypracuj testík – mocniny 
– zadání viz níže 
– NEBUDE známkovaný́ 
– piš̌ bez sešitu, učebnice, či jiné nápovědy 
– řešení naskenuj nebo vyfoť̌ a pošli svému vyučujícímu na e-mail 

belaskova@9zszlin.cz nebo nejezchleba@9zszlin.cz  
– chceme vědět, jak si vedeš̌ ;-)  

– U 119-121 – prostuduj si 

– u příkladu 1 odpověz na otázky 

– cvičení 1 a 2 dělat nemusíš 

– zápis do sešitu – Statistika – viz další soubor 



– PS 101/1, 2 – řešení naskenuj nebo vyfoť a pošli svému vyučujícímu na e-mail 

belaskova@9zszlin.cz nebo nejezchleba@9zszlin.cz  

– U 124/Příklad 1 – prostuduj si  

– U 124/3 – nápověda k tabulce je na liště na str. 125 

– U 125/Příklad 2 – prostuduj si 

– U 126 – prostuduj si včetně lišty 

– U 127/Příklad 5 – prostuduj si 

– U 127/4 – určete aritmetický průměr a medián 

– U 128/8 

– 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 

 

 

 

Co jsi měl(a) již odeslat: 

- testík – sečna, tečna, … (zadáno 30.3 – 3.4.2020) 

- velikonoční vajíčko (zadáno 6.4. – 8.4.2020) 

- testík – Thaletova kružnice (zadáno 4.5. – 7.5.2020) 

- testík – Obvod a obsah kruhu (zadáno 11.5. – 15.5.2020) 

- testík – Mocniny (zadáno 25.5. – 29.5.2020) 

- PS 101/1, 2 (zadáno 25.5. – 29.5.2020) 

  



TESTÍK – MOCNINY 
 

Vypočítej: 
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STATISTIKA 
 
postup při statistickém šetření: 

1. musíme si ujasnit, co chceme zjišťovat 
2. určíme místo a čas statistického šetření 
3. provádíme pozorování, měření a zápis údajů, shromažďujeme informace 
4. získané údaje třídíme a zpracováváme 
5. rozebíráme výsledky statistického šetření a vyslovíme závěry, které z šetření vyplývají 

 
statistické šetření = výzkum a zpracování naměřených, pozorovaných, zjištěných údajů 
 
statistická jednotka = zkoumané objekty 

= osoby, věci, zvířata, fyzikální veličiny, budovy, události, které mají společné 
znaky a které můžeme statisticky hodnotit 

– př. občan obce; žák třídy; auto; zákazník; člen rodiny 
 
statistický soubor = množina statistických jednotek 

– př. všichni občané obce či města; všichni žáci třídy; auta na parkovišti; členové 
rodiny 

 
statistický znak = zkoumaná vlastnost 

– př. měsíční příjem (v Kč); prospěch žáka; barva auta; koupě čokolády; sportovní 
aktivita 

– kvantitativní – dá se měřit (např. věk, výška, hmotnost) 
kvalitativní – nedá se měřit (např. barva, národnost) 

 
hodnoty statistického znaku = naměřené hodnoty daného znaku 

– př. 25 000 Kč; 1, 2, 3; červená, modrá, bílá; hořká, mléčná; jízda na 
kole, běh, plavání 

 
četnost hodnoty statistického znaku = číslo, které udává, kolikrát se naměřená hodnota znaku 

v souboru vyskytuje 
 
rozsah souboru = celkový počet jednotek šetřeného statistického souboru 
 
 
aritmetický průměr statistického souboru – značíme 𝒙" 

= podíl součtu naměřených hodnot a počtu měření 
– vzorec   𝒙" = 	 𝒙𝟏"𝒙𝟐"⋯"	𝒙𝒏

𝒏
 

 
modus – značíme 𝒙% 

= hodnota znaku s nejvyšší četností 
– nemusí být pouze jeden 

 
medián – značíme 𝒙& 

= hodnota znaku, která se nachází uprostřed tabulky hodnot znaků uspořádaných podle 
velikosti 

– neurčujeme pro kvalitativní znaky, které nelze uspořádat 
– v případě sudého počtu položek statistického souboru určíme medián následovně: 

1. určíme střed tabulky 
2. sečteme dvě nejbližší hodnoty středu tabulky 
3. součet dělíme dvěma 



příklad 
Na jedné základní škole mají 15 tříd s těmito počty žáků: 
 

Třída Počet 
žáků 

1.A 18 
1.B 17 
2. 28 
3. 33 
4. 33 

5.A 28 
5.B 29 
6.A 31 
6.B 33 
7.A 32 
7.B 33 
8.A 26 
8.B 28 
8.C 26 
9. 35 

 
Řešení: 
a) aritmetický průměr počtu žáků ve třídě 

Celkový počet tříd ve škole je 15. 
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Průměrný počet žáků ve třídě je přibližně 29 žáků. 
 

Abychom určili modus a medián, sestavíme si tabulku od nejmenšího počtu žáků ve třídě 
k nejvyššímu. 
 

Počet žáků 
ve třídě Třída 

 17  1.B 
 18  1.A 
 26  8.A 
 26  8.C 
 28  2. 
 28  5.A 
 28  8.B 
 29  5.B 
 31  6.A 
 32  7.A 
 33  3. 
 33  4. 
 33  6.B 
 33  7.B 
 35  9. 

medián 

7 tříd 

7 tříd 

a) Vypočítejte aritmetický průměr počtu žáků ve třídě. 
b) Určete modus. 
c) Určete medián. 

 

b) modus (hodnota znaku s nejvyšší četností, 
tzn. číslo, které se nejčastěji opakuje) 

 
𝑥0 = 33 
 
Modus tohoto souboru je 33 žáků ve třídě.  
 
 

c) medián (hodnota znaku, která se nachází uprostřed 
tabulky hodnot znaků uspořádaných podle 
velikosti) 
 
𝑥2 = 29 
 
Medián tohoto souboru je 29 žáků ve třídě. 

 



 


