
Samostudium  11.5. -15.5. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své práci.
V kurzech nám to už pěkně funguje a zdá se, že bude i dost podkladů k závěrečnému hodnocení. 
Nekomunikuje se mnou vůbec Veronika z 8. třídy, Pavel, Adéla a Matěj ze 7. třídy. V kurzu Matematika
8, jsem se potkala ve čtvrtek s 10 žáky na  Meetu a příští týden bychom se zkusili opět spojit, oznámím 
čas a vy si připravte otázky ke slovním úlohám.
Reference těchto úkolů žádám 15.5. do 15 hodin. Děkuje, přeje hodně zdraví a zdraví Hana Aldorfová

Matematika 8. ročník (4 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 společné práci teorie v PS střed, str. 27 a na videu

A na pracovním listě na konci
Slovní úlohy o pohybu, viz video
Vypočítat PS 70/1, 2  71/ 3, 5, 6
https://www.youtube.com/watch?v=evINBmcK_s0            Úlohy o společné práci (video)

Přírodopis 9. ročník     (1 hodina) 

Energie bez kouře Učebnice str. 101 - 102
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu, odpovědět na otázky na str. 102
Zhlédnout pořad „Alternativní zdroje energie“ https://www.youtube.com/watch?v=0_2T0qERUe0      
(8,5 minuty), napsat obsah

Přírodopis 8. ročník     (2 hodiny)

Bariéra před vnějším světem - kůže Učebnice str. 88 - 89
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 41
Komunikační síť – nervová soustava Učebnice str.90 – 91
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 42
Video Nezkreslená věda – Kdo řídí lidské tělo? https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 
(8 minut)

Přírodopis 7. ročník     (2 hodiny) 

Lilkovité Učebnice str. 102 - 103
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 50 
https://www.youtube.com/watch?v=sbUYCuTxil8 Jedovaté rostliny – video (10,5 minuty)
zhlédnout a zapsat obsah

https://www.youtube.com/watch?v=sbUYCuTxil8
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
https://www.youtube.com/watch?v=0_2T0qERUe0
https://www.youtube.com/watch?v=evINBmcK_s0


Matematika 8. pracovní listy

Slovní úlohy o společné práci

Nejdříve doporučuji zhlédnout video. 

Úlohy o společné práci řeší situace, kdy jeden dělník (stroj) vykoná práci za nějakou dobu, jiný dělník 
(stroj) vykoná práci za jinou dobu, za jak dlouho vykonají práci společně. Je logické, že ten čas bude 
kratší.

Ukážeme si příklad a rovnici

Př. Nádrž se naplní větším čerpadlem za 12 hodin, menším čerpadlem za 15 hodin.
Za jak dlouho se nádrž naplní, zapneme-li obě čerpadla současně?

Doba společné práce (neznáme)…………………….. x

1. čerpadlo naplní nádrž za 12 hodin, za hodinu naplní 
12

1
 nádrže za x hodin 

naplní 
12

x
 nádrže

2. čerpadlo naplní nádrž za 15 hodin, za hodinu naplní 
15

1
 nádrže za x hodin 

naplní 
15

x
nádrže

Obě čerpadla naplní za x hodin 1 nádrž

Rovnice

1
1512


xx

       / .60     

15x + 12x = 60
           27x = 60 / :27

               x = 2
10

1
hodiny, tj. 2 hodiny a 6 minut

Společně budou pracovat 2 hodiny a 10 minut.

V čitateli je doba společné práce, ve jmenovateli je individuální výkon, rovná se 1 práci.

Řešte danou  rovnici a proveď zkoušku správnosti

 

1)       3(x - 4) - 6(2x - 3) = 27 - 2x

 

 

 

 

 



2)       4(3x - 6) - 11 = 21 - 2(7 - 6x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7)       (8y - 1)(5 + 2y) = (4y + 5)2

Slovní úlohy

Jeden kopáč by vykopal příkop pro telefonní vedení za 6 hodin, druhý by vykopal příkop za 3 hodiny. 
Jak dlouho by jim vykopání příkopu trvalo, kdyby pracovali společně?

Nádrž má objem 15 hl má dva přítoky. Jedním přitéká 5 litrů vody za minutu, druhým 7 litrů vody za 
minutu. Za jakou dobu se nádrž naplní oběma přítoky současně?

Rybník se vyprázdní za 20 dní, jsou-li otevřena dvě stavidla. Větším stavidlem by se vyprázdnil za 30 
dní. Za kolik dní by se vyprázdnil jen menším stavidlem?



Lubor vyběhne ze školy ve 13 hodin rychlostí 10 km⁄h. Z obchodu vyjede ve 14 h proti němu na kole
Magda průměrnou rychlostí 20 km⁄h. V kolik hodin a jak daleko od školy se potkají, je-li ze školy k 
obchodu 40 km?

pohyb za sebou s1 = s2

v (km/h) t (hod) s = v . t (km)

Lubor

Magda

  Na stejné trati jezdí 2 vlaky. Jeden z nich jede o 9 km/h rychleji než druhý. Jaká je délka trati a 
rychlosti obou vlaků, jestliže rychlejší projede trať za 5 hodin a pomalejší za 6 hodin?

pohyb za sebou s1 = s2

v (km/h) t (hod) s = v . t (km)

1. vlak

2. vlak

  Zásoba uhlí by stačila na vytápění většího pokoje chalupy na 12 týdnů, menšího na 18 týdnů. Zpočátku 
se topilo po dobu 4 týdnů v obou pokojích, pak jen v menším. Na jak dlouho zásoba stačila?



Na školním zájezdu vyjelo z chaty A v 9:30 družstvo k chatě B rychlostí 2 m/s. O 15 minut později 
za nimi vyjel instruktor rychlostí 3 m/s. V kolik hodin a jak daleko od chaty A dohoní družstvo?

pohyb proti sobě s =  s1 + s2

v        (m/s) t     (s) s = v . t    (m)

z A

z B


