
MATEMATIKA 

VÝUKA V TÝDNU OD 6.4.2020 do 14.4.2020 

 
Milí moji sedmáci, 

 

tak jak se vám vede? V týdnu jsem od vás obdržela pracovní list na přímou a nepřímou úměru. Musím říct, 

že jste se s tím poprali docela dobře.  Jen je to ale můj pocit, protože zpětnou vazbu od vás nemám.       

Určitě jste si všimli hned v nadpise, že učivo nemáte jen na tento týden, ale do úterý příštího týdne. Je to 

proto, že by vás tento týden čekali ve čtvrtek velikonoční prázdniny, v pátek Velký pátek a v pondělí 

Velikonoční pondělí. Zadané úkoly můžete tedy odevzdávat nejpozději do 14.4.2020. 

Zadání: 

Uč. str. 55 (Bystření úsudku) cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4 

Uč. str. 57 (Bystření úsudku) cv. 1, cv. 3 

Uč. str. 58 Celá (včetně Bystření úsudku) 

 

Pokyny: 

Všechny příklady budete vypracovávat do sešitu. Každé cvičení budete mít označeno v sešitě (př. str. 55/ cv. 

1) 

Str. 55 cv. 1 (stačí napsat a) a odpověď, zda se jedná o přímou úměru PÚ nebo x) 

Str. 55 cv. 2 (napsat, co je na čem závislé a vypracovat tabulku, vybrat si 2 různé sloupce, kde zaznačíte 

šipkami, kolikrát se co změnilo – viz. tabulka vajíčka cena v předchozích týdnech, nezapomeňte na poznámku 

napsanou kurzivou pod příkladem) 

Str. 55 cv. 3 (opět napsat, co je na čem závislé, vypracovat tabulku) 

Str. 55 cv. 4 (napsat závislost, vypracovat tabulku) 

Str. 57 cv. 1 (napíšete opět např. a) a uvedete, zda se jedná o PÚ, NÚ nebo x) 

Str. 57 cv. 3 (napíšete 1 příklad PÚ, 1 příklad NÚ a vysvětlíte proč, co se bude dít) – vysvětlit pomocí poučky 

přímé a nepřímé úměrnosti 

Str. 58 (slovní úlohy) – při slovních úlohách nemusíte opisovat zadání, ale vždy budete mít u každé slovní 

úlohy proveden zápis!!!, tj. 

Zápis informací, které víte:      Zápis otázky za a): 

1 hodina ………………… 8 paketů    1 hodina (8 paketů) ………….. 12 000 kg (8x1500kg) 

1 paket …………………..1500 kg     2 hodiny …………………………..   x kg 

 

Slovní úlohy budete prozatím řešit úsudkem nebo poměrem (tak jako vzor v učebnici na straně 55 nebo 57). 

Pokud budete řešit úsudkem, vždy uvedete vztah, který se stal.  (např. čas se zvětšil 2x, hmotnost se zvětšila 

2x – modré šipky u zápisu, tak jako v učebnici).  

Str. 58 (cvičení úsudku) – přepsat do tabulky, opět uvést závislost, co na čem závisí.  

A jako vždy. Pokud při vypracování úkolů narazíte na problém, zavolejte si o telefonní konzultaci, napište 

a zeptejte se hned, když to děláte.  Jsem tu pro vás a nemusíte se stydět mi zavolat!!!!!! Klidně mi napište 

SMS a já vám zavolám zpět (ať šetříte kredity) nebo na messengera, whats up. 

 

 



Způsob odevzdání: 

Nejlépe se nám osvědčila komunikace přes messenger. (snažím se odpovídat co nejrychleji a email někdy nepobere 

všechny vaše fotografie v přílohách) – pokud tedy chcete, klidně můžete využívat tuto možnost. Jinak stále platí zasílat 

scan nebo foto na email: brankovap@skolazh.cz Pokud budete opravdu s čímkoliv potřebovat poradit, tak mi předem 

napište SMS 777/189091 nebo messenger Petra Bránková Blahová a můžeme si zavolat.  

Tak se držte. Vím, že to není pro vás jednoduché. Buďte na sebe opatrní. Užijte si svátky jara a těším se na vás.       

P.B. 
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