
Samostudium  4.5. -7.5. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své 
práci. V kurzech mám přihlášenu drtivou většinu žáků, dostáváte hodnocení své práce obratem. 
Nekomunikuje se mnou vůbec Veronika z 8. třídy, David z 9. třídy, Pavel a Matěj ze 7. třídy, o 
všech těchto žácích vím, že připojení mají, proto nerozumím jejich nečinnosti. Adéla ze 7. třídy 
neodpověděla na SMS, nemám žádné zprávy.
V kurzu Matematika 8, jsem nastavila Meet a příští týden bychom se zkusili spojit, oznámím čas.
Reference těchto úkolů žádám 7.5. do 15 hodin. V pátek oslavte státní svátek. Děkuje, přeje hodně 
zdraví a zdraví Hana Aldorfová

Matematika 8. ročník (3 vyučovací hodiny)

Opakování
Rovnice a slovní úlohy na pracovním listě pracovní list budete mít v kurzu na doplnění a poslání

Nová látka 
Slovní úlohy o pohybu teorie v PS střed, str. 27 a na videu

A na pracovním listě na konci
Slovní úlohy o pohybu, viz video
Vypočítat PS 69/1, 2, 3, 4 a 70/5
https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY      Slovní úlohy o pohybu (video)

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Energie bez kouře Učebnice str. 99 - 100
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu, odpovědět na otázky na str. 99/1, 2, 3, 4 doporučuji prezentaci 
v kurzu
Zhlédnout pořad „Vytápění – konvenční a alternativní způsoby“ https://www.youtube.com/watch?
v=4M4Aoh8IOh     (10 minut), napsat obsah

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)

Energerická rovnováha Učebnice str. 84 - 85
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 39
Filtrující fazole – vylučovací soustava Učebnice str.86 – 87
Přečíst, vypracovat cvičení v učebnici str. 83 a v pracovním sešitě str. 40
Video Byl jednou jeden život – ledviny https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
(26 minut)

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Miříkovité Učebnice str. 98 - 99
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 48 
Hluchavkovité Učebnice str. 100 – 101
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 49 

https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
https://www.youtube.com/watch?v=4M4Aoh8IOh
https://www.youtube.com/watch?v=4M4Aoh8IOh
https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY


Matematika 8. pracovní listy

Řeš dané rovnice (+ zkoušku správnosti):

1) 0 = 2) - 5(x + x) - 3(3
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7)     22 2x = 16  3x2x – 3x 

Vypočítej (nezapomeň: stručný zápis, výpočet, zkoušku, odpověď):



1. Dvě pětiny ze všech žáků školy mělo na  vysvědčení vyznamenání. Devět desetin ze 
zbytku prospělo a 12 žáků neprospělo. Kolik má škola žáků?

2. Petr říká: „Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 4, výsledek násobím dvanácti a 
získané číslo ještě dělím číslem 6, pak mi vyjde 20“. Které číslo si Petr myslí?

3. Horník Emil odvezl za pět dní 135 vozíků uhlí, a to tak, že každého následujícího dne
odvezl o 3 vozíky uhlí více. Kolik vozíků odvezl první den?

4. Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.



Slovní úlohy o pohybu

Video slovních úlohách je velmi názorné, my budeme počítat stejně, ale ukážeme si jednu 
vychytávku, která nám ty rovnice báječně zjednoduší a sice TABULKU.

1) v rovnicích budeme používat vzorec s = v.t s je dráha, v je rychlost a t je čas
Dráha rovná se rychlost krát čas

    Pojede-li auto rychlostí 80 km/hod, ujede za 4 hodiny dráhu 4.80 = 320 km

2) Budeme rozlišovat dva případy
a. Auta (lidi, vlaky, letadla) se pohybují proti sobě
b. Auta (lidi, vlaky, letadla) se pohybují za sebou

V obou případech budeme používat stejnou tabulku

Pozor na stejné jednotky,

Jestliže je rychlost v km/hod, musí být 

čas v hodinách

Jestliže je rychlost v m/s, musí být čas v

sekundách

Další pozor převod času hodina = 60 minut, minuta = 60 sekund, hodina = 3600 sekund

3) Tabulku doplníme podle zadání
a. V případě pohybu proti sobě platí vozidlo 1 ujede dráhu s1, vozidlo 2 ujede dráhu s2 

a výsledná dráha s je součet obou drah  s = s1 + s2

b. V případě 
pohybu za 
sebou se obě 
dráhy rovnají, 
tedy s1 = s2

Takto z tabulky sestavíme rovnice

Ukážeme si příklady z videa

vozidla
v t s = v.t

1

2



Doplníme tabulku

s je rychlost krát čas
Čas v tomto případě neznám, nevím, jak dlouho je auta jela, tedy doplním první dvě okénka

a ve třetím sloupci je vždy první okénko krát druhé

Protože auta jedou proti sobě, vím, že součet jejich drah je 300 km a mám tedy rovnici

70t + 80t = 300 
 t = 2 hodiny, vypočítali jsme, jak dlouho auta jela a protože vyjela v 10 hodin, 

potkají se ve 12 hodin. Auto z A ujede dráhu 70.2 = 140 km, auto z B dráhu 80.2 = 160 km, celkem
300 km.

Doplníme tabulku

Opět neznáme čas, ale pozor, 
čas není stejný 2. vozidlo vyjelo o 
20 minut později, počítám 
v hodi nách, tedy o 1/3 hodiny později

Protože auta jedou za sebou, jejich dráhy jsou stejné, rovnice

vozidla
v t s = v.t

z A
70 t 70t

z B
80 t 80t

vozidla
v t s = v.t

1 50 t 50t

2
90 t – 1/3 90(t – 1/3)



50t = 90(t – 1/3)
    t = ¾ hodiny, v tabulce vidím, že t je čas prvního auta. První auto pojede ¾ hodiny tj 45 minut, 
než ho druhé dohoní a ujede 50.3/4 = 37,5 km a protože vyjelo v 8, bude předjížděno v 8:45.
Druhé auto pojede o 20 minut méně, tedy 25 minut a ujede 90(3/4-1/3) = 37,5 km (stejně).


