
Samostudium  18.5. - 22.5. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své práci.
Reference těchto úkolů žádám 22.5. 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 SMĚSÍCH na videu
a) 2 druhy zboží a na pracovním listě 
Vypočítat PS 72/1, 2, 3  73/6
https://www.youtube.com/watch?v=RwrWnmI6JYs             Úlohy o směsích (video)

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Historie Země  Záznam v horninách, Počátky planety Země Učebnice str. 104
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu
Zhlédnout pořad „Dějiny celého světa ve dvou hodinách“ (pouze prvních 16 minut), napsat obsah 
https://www.youtube.com/watch?v=k9qgxeSoY0o       

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)

Řídící centrum – mozek Učebnice str. 92 – 94 (na str. 94 pouze 3 řádky)
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 43
Video Byl jednou jeden život - mozek https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE  
(24 minut)

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Hvězdnicovité Učebnice str. 104 - 105
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 51 
https://www.youtube.com/watch?v=ENOsMan2jSY&list=PLNBFNq5ooRYT33s-
ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=7  Čeleď: Hvězdicovité – podběl (1 minuta)
https://www.youtube.com/watch?v=Em_1iUkNWZc   Hvězdnicovité video (8 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=Em_1iUkNWZc
https://www.youtube.com/watch?v=ENOsMan2jSY&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ENOsMan2jSY&list=PLNBFNq5ooRYT33s-ks4ypNRL1WRrUQ0yW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=k9qgxeSoY0o
https://www.youtube.com/watch?v=RwrWnmI6JYs


Matematika 8. pracovní listy

Slovní úlohy o směsích
a) dva různé druhy zboží (bankovky různé hodnoty, různá zvířata)

Nejdříve doporučuji zhlédnout video. 

Tyto úlohy lze řešit jednou rovnicí nebo soustavou dvou rovnic (to až v devítce)
Zpravidla máme zboží dvojího druhu a my známe celkové množství
1) Množství zboží prvního druhu  označíme x
2) Množství zboží druhého druhu je tedy celek – x
Pak vyjadřujeme cenu

Srozumitelnější bude, ukázat si to rovnou na příkladu:
Ze dvou druhů kávy v cenách 240 Kč a 320 Kč za kilogram se má připravit 100 kg směsi 
v ceně 300 Kč za kilogram. Kolik kilogramů každého druhu kávy bude třeba smíchat?

1. druh kávy množství x   kg cena  240x Kč  
2. druh kávy množství 100 – x  kg cena  320x Kč
Celkem množství 100    kg cena 100.300 = 30 000 Kč

Rovnice: 1. káva + 2. káva = celkem

240x + 320(100 – x) = 30000
x = 25 kg vypočítali jsme množství 1. kávy, množství druhé kávy bude

100 – 25 = 75 kg
1. káva  bude stát 25.240 =  6000 Kč
2. káva bude stát 75.320 = 24000 Kč

        30000 Kč
Odpověď: Musíme smíchat 25 kg kávy za 240 Kč/kg a 75 kg kávy za 320 Kč/kg.

Řešte danou  rovnici a proveď zkoušku správnosti

 

1)       3x + 41 = 5x + 13

 

 

 

 

2)       8 (9 - x) = 4 (x + 6)

 

 

 



 

 

3) 10 + 3x - 2 + x = 3x + 6 + 2x + 8 
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Slovní úlohy
1. Vzdálenost z Prahy do Brna je 200 km. Z Prahy vyjelo osobní auto průměrnou rychlostí 70 

km/h. Současně vyjelo naproti z Brna osobní auto pohybující se průměrnou rychlostí 80 
km/h. Za jak dlouho a jak daleko od Prahy se obě vozidla potkají?



2. Místa A a B jsou vzdálena 20 km. Z místa A vyšel chodec průměrnou rychlostí 4 km/h. O 45
minut později vyjel proti němu z místa B cyklista průměrnou rychlostí 16 km/h. Jak 
daleko od místa A se setkají?

3) Po dvoře pobíhali králíci a slepice. Celkem tam bylo 11 hlav a 28 nohou. Kolik 
bylo
králíků a kolik slepic?

4) Za cyklistou, který jel rychlostí 25 km/h, vyjel o 2 hodiny později motocyklista
rychlostí 70 km/h. Za kolik minut dohoní cyklistu?

5) V prodejně mìli konzervy dvojího druhu. První druh byl po 28 Kč, druhý po 35 Kč.
Celkem prodali 30 konzerv a utržili 973 Kè. Kolik prodali lacinějších a kolik dražších
konzerv?





6) Ze dvou míst proti sobě vyjela současně dvě auta. První průměrnou rychlostí 70 
km/h,
druhé rychlostí 82 km/h. Auta se potkala za 2 hodiny 15 minut. Jaká byla 
vzdálenost
obou míst?

7) Vodní nádrž se vyprázdní prázdným čerpadlem za 12 hodin, středním za 9 hodin a velkým 
čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin bude nádrž vyčerpána, budou-li pracovat všechna 
čerpadla současně?

8) Vodní nádrž by se naplnila jedním přívodem za 36 minut, druhým za 45 minut.
Za jak dlouho se nádrž naplní, přitéká-li voda nejprve 9 minut prvním
přívodem a pak oběma současně?


