
7. C a 7. D – matematika 
Jaroslav Grill – Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020 – 4. vyučovací hodiny 

 

1) Hodina – Soustava souřadná (zkratka S.S.) 

- Prostudovat učebnici – str. 97 – 100 

- Zápis do sešitu: 

 
Pracovní sešit: Vypracovat cvičení – str. 157 / A1, A2, A3, A4, A5 

 

2) Hodina – Úměra 

- prostudovat učebnici – str. 95 – 97 

- zápis do sešitu: učebnice – str. 96 – zelený rámeček 

 

3) Hodina – Přímá úměrnost 

- prostudovat učebnici – str. 100 – 104 (velmi důležitý je zelený rámeček na str. 101) 

 

zápis do sešitu: 

Úměrnost = závislost (vztah) mezi dvěma veličinami (hodnotami) 



 

Přímá úměrnost  - závislost je dána větami: 

                                   a) Čím více první hodnoty – tím více druhé hodnoty 

                                   b) Čím méně první hodnoty – tím méně druhé hodnoty 

 

Grafem přímé úměrnosti je přímka, která prochází počátkem (bodem [0,0]) 

 

Příklad: Vztah mezi hmotností a cenou jablek 

               1 kg ---- cena 10 Kč 

              3 kg ----- cena  3 * 10 = 30 Kč 

              5 kg ------ cena  5 * 10 = 50 Kč 

Závěr: Čím větší bude hmotnost jablek, tím více peněz za ně zaplatíme (jedná se tedy o přímou 

úměrnost) 

 

Pracovní sešit: str. 158/cv.A7 – vypracovat do školního sešitu 

 

 

4) Hodina – Nepřímá úměrnost 

- prostudovat učebnici – str. 105 – 108 (velmi důležitý je zelený rámeček na str. 106) 

 

zápis do sešitu: 

Nepřímá úměrnost  - závislost je dána větami: 

                                   a) Čím více první hodnoty – tím méně druhé hodnoty 

                                   b) Čím méně první hodnoty – tím více druhé hodnoty 

 

Grafem nepřímé úměrnosti je křivka, které říkáme Hyperbola 

 

Příklad: Vztah mezi počtem traktorů a zoraným polem 

              1 traktor zorá pole za 12 dní 

              2 traktory zorají pole za 6 dní 

              3 traktory ………………….4 dni 

              4 traktory …………………3 dni 

Čím více traktorů máme k dispozici tím méně času mi bude trvat zorat pole 

 

Pracovní sešit: str. 161/cv.A1 – vypracovat  

 

 


