
MATEMATIKA – 8. ročník 

1.6.2020 – 5.6.2020  
 

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

Ve STŘEDU 3.6. DOPOLEDNE BUDE DALŠÍ VÝUKA PŘES SKYPE.  
Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou. 

Pokud máš zájem, vyplň FORMULÁŘ na https://forms.gle/u1GhD5pQ3hPP1pCS9  
DO UTERÝ 2.6. 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.) 
 

 

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  

– PS 103/1 
– PS 103/7 – můžeš využít údaje zjištěné ve cv. 101/1; řešení naskenuj nebo vyfoť a zašli 

svému vyučujícímu na e-mail belaskova@9zszlin.cz nebo nejezchleba@9zszlin.cz  
– PS 104/8, 9 
– PS 104/10 – řeš aritmetický průměr, modus a medián zvlášť pro vzduch a zvlášť pro 

vodu 
– zápis – Diagramy – viz níže – pokud máš možnost, vytiskni a vlep do sešitu 
– U129/Příklad 1 – prostuduj si  
– U 130/2 
– U 131/3 
– U 133/7 
– U 135/Příklad 2 – prostuduj si 
– PS 105/1, 2, lišta 
– PS 106/4, 6, 7 
– PS 107/8, 9, 10 
– 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) 

- PS 103/7 (zadáno 1.6. – 5.6.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis 



DIAGRAMY 
 
- znázorňují graficky statistické údaje a informace 
 
bodový diagram 
 

 
 
 
spojnicový diagram 
- vznikne z bodového po spojení jednotlivých bodů úsečkami 

 
 
 
sloupcový diagram 
 

 



kruhový diagram 

 
 
koláčový diagram 

 
 
 
sloupkový diagram 
 

 


