
Matematika – 7. ročník, období od 1.6. do 5.6.2020 

„Domácí výuka 12“ 

Čtěte pozorně! 

Milí sedmáci, na úvod vám přeji pěkný Den dětí, který můžete oslavit v pondělí      

 Tento týden se budeme věnovat čtyřúhelníkům – rovnoběžníkům – kosočtverci a 

kosodélníku. 

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

rodinu řešením učiva 7. ročníku.  

Skype výuka bude tento týden v pondělí a ve čtvrtek, vždy v době 10:30 – 11:30. 

Připravte si rýsovací potřeby. Ti žáci, kteří se pravidelně připojují ke Skype výuce, mají zcela jistě 

výhody.  

Domácí úkol tohoto 12. týdne bude opět pracovní list. Najdete ho níže nebo v eŽK. Řešení 

posílejte do eŽK. Jako obvykle vkládejte přílohu do eŽK sekce výuka – úkoly – domácí úkoly – DÚ 

12. Ve výjimečných případech, pošlete vypracovaný domácí úkol e-mailovou zprávou.  Opět vložím 

do eŽK dobrovolný domácí úkol. 

Práci odevzdávejte do soboty. EŽK vám neumožní vložit řešení Dú po termínu odevzdání!  

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 v pondělí a ve čtvrtek v 10:30 h. Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne 

podmínkou 

5) sledujte v televizi pořad UčíTelka. 
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Čtyřúhelníky 

1. Kosočtverec a kosodélník 

Budeme počítat obvody, velikosti úhlů, připomeneme si, co jsou úhlopříčky a jejich vlastnosti. 

Kosočtverec a kosodélník narýsujeme.  Je potřeba, abyste měli dobré rýsovací potřeby – 2 pravítka 

(jedno s ryskou), kružítko, úhloměr, ostrou tužku, pastelky. 

 

Kosočtverec:     obvod  O = 4.a                jednotky (cm) 

                     obsah   S = a.va               jednotky (cm2) 

Kosodélník:       obvod O = 2.(a+b)          jednotky (cm) 

                           obsah  S = a. va              jednotky (cm2)   

                           obsah  S = b.vb 

       Zapamatuj si: 

Úhlopříčky v kosočtverci mají různé délky, půlí se a jsou na sebe kolmé. Protější úhly 

v kosočtverci jsou stejně velké. Součet všech vnitřních úhlů je 360 °.   

Úhlopříčky v kosodélníku mají různé délky, půlí se, nejsou na sebe kolmé. Protější úhly 

v kosodélníku jsou stejně velké. Součet všech vnitřních úhlů je 360°. 

Protější strany kosočtverce i kosodélníku jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. 

Součet vnitřních úhlů v každém čtyřúhelníku je 360°. 

 

Do sešitu: učebnice str. 106 cv.10 a, b, 11 a, b, opsat žlutý rámeček, poznámku pod ním. 

                                   

Pracovní sešit str. 116 cv.13, 14, 1. 

                   str. 117 cv.6, 7. 

       str. 118 cv.8, 11. 

                        str. 119 cv.12 a, b. 

 

 

2. Rovnoběžník 

 
 Do sešitu: učebnice str. 107 cv.1. 

                  str. 108 – žlutý rámeček. 

 

 

Vysvětlení učiva o kosočtverci a kosodélníku naleznete také zde v prezentacích.  

https://slideplayer.cz/slide/5628446/ 

https://slideplayer.cz/slide/2291948/ 

https://slideplayer.cz/slide/2517336/ 

 

K vysvětlení učiva vám pomůže Skype výuka.  
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Domácí výuka 12 – Domácí úkol – pracovní list (do eŽK) 

1. Pojmenuj tyto čtyřúhelníky  rovnoběžníky) 

 

  

 

…………………………..      ………………………     …………………..        ……………………….       ……………….. 

2. Vypočítej zbývající úhly v kosodélníku. ABCD.  α = 53°;  β= ………, γ = …….., δ = ………….. .  

Zaznač úhly do obrázku 

3. Určete součet velikostí všech vnitřních úhlů libovolného rovnoběžníku. ……………………….. 

 

4. Doplň: Který rovnoběžník má 

a) čtyři různé osy souměrnosti?.................................................. 

b) navzájem kolmé úhlopříčky? ……………………………………………….. 

c)  navzájem se půlící úhlopříčky? ……………………………………………. 

d) shodné střední příčky? …………………………………………………………. 

e) obě úhlopříčky stejné délky? ……………………………………………….. 

f) alespoň jeden vnitřní úhel pravý? …………………………………….. 

g) všechny vnitřní úhly shodné? ………………………………………………. 

h) různé délky úhlopříček? …………………………………………………………. 

 

5. Vypočítej obvod:  

a) čtverce o straně a = 5 cm.  

b) obdélníku o stranách a = 8 cm, b = 4 cm,  

c) kosočtverce o straně a = 5 cm.  

d) kosodélníku o stranách a = 8 cm, b = 4 cm.  

 

 

6. Sestroj rovnoběžník ABCD jestliže a = 4 cm, b = 3 cm, u1 = |AC|= 5 cm. 

(náčrt, rozbor, popis konstrukce, konstrukce, počet řešení) 
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Řešení z předchozího 11. týdne: 

 

 

 



 

 



 

 
 
 
        
 

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

Mgr. Michaela Kovalčíková 


