
Výuka matematiky je doprovázena komunikací přes zslipnik.matematika@gmail.com 

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište a rýsujte do sešitu nebo elektronicky. 

 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 2. 4. 2020 

 Čas – zatím neupřesněn. 

 

Známky: 

 Aktivita. 

 Dodržování termínů pro odevzdání – zasílejte na zslipnik.matematika@gmail.com 

 

TROJČLENKA 

Trojčlenka je postup řešení úlohy, který vede k sestavení rovnosti dvou poměrů s jedním 

neznámým členem a k výpočtu tohoto členu. 

Úkol č. 1 

Pět kopečků zmrzliny stojí 32 Kč. Kolik zaplatíme za tři kopečky této zmrzliny? 

5 kopečků …….. 32 Kč 

3 kopečky ……….. x Kč 

 
 

  
  

 

 
 

             x =  
        

 
  = (3 . 32) : 5 = 96 : 5 = 19,20 Kč 

Odpověď:  Za tři kopečky zaplatíme 19,20 Kč. 

Úkol č. 2 

Zapamatuj si a opiš do sešitu: 

Řešíme-li úlohu trojčlenkou, pak jsou-li veličiny přímo úměrné, jdou šipky stejnými směry. 

Jsou-li veličiny nepřímo úměrné, jdou šipky opačnými směry. V obou případech začínáme 

šipkou u neznámého členu. 
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Úkol č. 3 

Vyřeš podobně jako úkol č. 1: 

Šest jogurtů stojí 72 Kč. Kolik zaplatíme za dva tyto jogurty? 

 

Úkol č. 4 

Vyřeš podobně jako úkol č. 1: 

Devět sýrů stojí 94,50 Kč. Kolik zaplatíme za pět těchto sýrů? 

 

Úkol č. 5 

Vymysli podobné úkoly s nákupy a vyřeš do sešitu. (minimálně 2) 

Říkej si:  

 čím více … , tím více … 

 čím méně … , tím méně … 

 šipky jdou stejným směrem 

 

Úkol č. 6 

Vyřeš podobně jako úkol č. 1: 

Čtyřčlenná rodina spotřebuje denně 220 litrů vody. Kolik hektolitrů vody denně spotřebuje 

68 nájemníků domu? 

 

Úkol č. 7 

Vymysli podobné úkoly se spotřebou a vyřeš do sešitu. (minimálně 1) 

Říkej si:  

 čím více … , tím více … 

 čím méně … , tím méně … 

 šipky jdou stejným směrem 

 

 

 



GEOMETRIE 

Kolmé hranoly 

Úkol č. 8 

Všimněte si. 

 

Vlastnosti každého kolmého hranolu: 

1. Jeho podstavami jsou shodné mnohoúhelníky (pravidelné i nepravidelné). 

2. Jeho boční stěny jsou obdélníky nebo čtverce. 

3. Jeho výška se rovná délce (velikosti) kterékoli boční hrany. 

 

 

 



Úkol č. 9 

 

 

V pravé části obrázku je zobrazen trojboký hranol s postavou tvaru trojúhelníku a odvěsnami 

a, b a přeponou c. Vlevo od tohoto obrázku je narýsovaná síť tohoto hranolu.  

Sestrojte ji, je-li a= 2 cm, b= 4 cm, v= 5,5 cm. 

 

Postup: 

 Pro nápovědu kontaktuj zslipnik.matematika@gmail.com 
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