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Úkoly do 9.4.2020 - procvičování probraného učiva,neposílejte, výsledky 

uvedu v dalším zadání

    Pracovní sešit str. 166 a 167

I. Úkoly na procvičení velikostí úhlů. Prosím o zaslání výsledků, děkuji.

 Opakování stupňů a minut - připomenutí postupu:

Velikost úhlu se udává ve stupních a minutách, např 30° 25´. Jeden stupeň má

60 stupňů, 1°= 60´.

Jak převádět: na minuty: 25°30´ 25 * 60 + 30 =1500 + 30 = 1530

na stupně:625´ 625 : 60 = 10, zbytek 25….10°25´

1. Vyjádři velikost úhlů v minutách:

 1°14´ = 120°54´=

 2°31´= 77°29´=

 7°44´= 230°18´=

 6°08´= 174°26´=

17°23´= 53°48´=

85°16´= 94°09´=

2. Vyjádři velikost úhlů ve stupních a minutách:

65´= 82´= 100´=

70´= 74´= 300´=

90´= 130´= 240´=

120´= 150´= 180´=

216´= 1 301´=

145´= 843´=

563´= 360´=

321´= 724´=

II. Vysvětlení sčítání velikostí úhlů

Sečteme zvlášť stupně, zvlášť minuty:

´a)   36°15´ b)  36°55´

       87°35´      87°35´

     123°50 123°90 ´= 124°30´    ( 90´jsme převedli na 1°30´,

proto je ve výsledku 124°)

´    35°24´ 106°09´

     48°13´  12°57´

     83°37´ 118°66´ = 119°6´ (66´jsme převedli na 1°6´, proto

je ve výsledku 119°)
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Můžeš si prostudovat sčítání velikostí úhlů v učebnici geometrie na str.54.

Vypočti součet úhlů:

1.

73°18´ 123°24´ 45°27´      131°26´ 15°

54°43´  87°59´ 54°39´        65°47´ 24°11´

2. Učebnice geometrie 56 / 1

III. Prosím, dokončete opravy z minulých zadání, pokud jste to ještě ne-

     udělali.

Následující úlohy nejsou povinné, řešit je může jen ten, kdo má zájem.

1. Osminásobek neznámého čísla je roven trojnásobku čísla 12. Urči neznámé

    číslo.

2. Láhev se zátkou stojí 11 Kč. Láhev je o 11 Kč dražší než zátka. Kolik stojí

    zátka?

3. Turista vyšel dvoukilometrové stoupání za 30 minut. Cestu zpět šel rychlos-

    tí  o polovinu vyšší než byla rychlost do kopce. Jak dlouho mu trvala cesta

    z kopce?

4. V zemi Pymm žije mnoho draků. Před několika lety jeden drak pošel, ačkoli

    ještě nedorostl do své plné velikosti. Tan drak se jmenoval Alarethus a

    vážil 1 000 liber a ještě dvě třetiny své celkové hmotnosti. Kolik vážil

    Alarethus?

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos

 - zde lze najít výklady k učivu matematiky

www.zsgvodnany.cz  - samostudium - úkoly z matematiky nebo Vševěd

 - zde lze najít procvičování učiva

www.speedmath.eu

 - zde lze najít procvičování učiva
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