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

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište do sešitu nebo elektronicky. 

 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 14. 5. 2020 

 

Známky: 

 Aktivita. 

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

 

Vyzkoušej test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChUNkRHREpNS0M1NElTUTlSNEdWRVAwNUcwQy4u 

 

FINANČNÍ MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Valná hromada akciové firmy vyrábějící horská kola se rozhodla vyčlenit 20 % loňského 

čistého ekonomického zisku na výplatu dividend. Akcionáři panu Veselému bylo  

na dividendách za uplynulý rok vyplaceno 78 400 Kč.  

a) Kolik akcií pan Veselý vlastnil, jestliže dividenda z 1 akcie měla hodnotu 11 200 Kč? 

b) Jakou daň z dividend pan Veselý zaplatil ve prospěch státního rozpočtu? 

 

Řešení: 

a) 78 400 : 11 200 = 7 (akcií) 

b) 15 % ze 78 400 Kč = 0,15 . 78 400 Kč = 11 760 Kč 

Pan Veselý vlastnil 7 akcií a ve prospěch státu zaplatil daň ve výši 11 760 Kč. 
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Úkol č. 2 

Doplň tabulku: 

Počet akcií 1 akcií 7 akcií 5 akcií 12 akcií 

Vyplaceno 11 200 Kč 78 400 Kč   

Daň 15 % 1 680 Kč 11 760 Kč   

Čistý příjem 9 520 Kč    

 

Úkol č. 3 

Doplň tabulku: 

Počet akcií 1 akcií 3 akcie 15 akcií 17 akcií 

Vyplaceno 5 100 Kč    

Daň 15 % 765 Kč    

Čistý příjem 4 335 Kč    

 

Úkol č. 4 

Doplň tabulku: 

Počet akcií 1 akcií 7 akcií 10 akcií 20 akcií 

Vyplaceno 5 600 Kč    

Daň 15 % 840 Kč    

Čistý příjem 4 760 Kč    

 

Úkol č. 5 

Valná hromada akciové firmy vyrábějící horská kola se rozhodla vyčlenit 10 % loňského 

čistého ekonomického zisku na výplatu dividend. Akcionáři panu Veselému bylo  

na dividendách za uplynulý rok vyplaceno 39 200 Kč.  

a) Kolik akcií pan Veselý vlastnil, jestliže dividenda z 1 akcie měla hodnotu 5 600 Kč? 

b) Jakou daň z dividend pan Veselý zaplatil ve prospěch státního rozpočtu? 

 

Úkol č. 6 

Valná hromada akciové firmy vyrábějící horská kola se rozhodla vyčlenit 5 % loňského 

čistého ekonomického zisku na výplatu dividend. Akcionáři panu Veselému bylo  

na dividendách za uplynulý rok vyplaceno 19 600 Kč.  

a) Kolik akcií pan Veselý vlastnil, jestliže dividenda z 1 akcie měla hodnotu 2 800 Kč? 

b) Jakou daň z dividend pan Veselý zaplatil ve prospěch státního rozpočtu? 

 

 



GEOMETRIE 

Jehlan – základní pojmy 

Úkol č. 7 

Prolistuj si 1. – 6. stranu prezentace dostupnou z https://slideplayer.cz/slide/11406799/ 

 Části jehlanu – popis tělesa: 

 Hlavní vrchol jehlanu 

 Výška  

 Boční stěny 

 Boční hrana 

 Podstava 

 Vrcholy podstavy 

 Hrana podstavy 

 

 Podle počtu bočních stěn rozlišujeme: 

 Trojboký jehlan (čtyřstěn) – podstava trojúhelník 

 Čtyřboký jehlan – podstava čtyřúhelník 

 Pětiboký jehlan – podstava pětiúhelník 

 Šestiboký jehlan – podstava šestiúhelník 

 … 

 Podstavou n-bokého jehlanu je n-úhelník. 

 

 V praxi se často setkáváme s jehlany, jejichž podstavou je pravidelný n-úhelník: 

 Pravidelný trojboký jehlan 

 Pravidelný čtyřboký jehlan 

 Pravidelný … 

 Je-li podstavou jehlanu n-úhelník a všechny jeho boční stěny jsou 

rovnoramenné trojúhelníky, říkáme, že je jehlan pravidelný. 

 

 V případě, že jsou všechny stěny trojbokého jehlanu (čtyřstěnu) rovnostranné 

trojúhelníky, nazýváme jej pravidelný čtyřstěn. 

 

Úkol č. 8 

Odpovědi piš do sešitu nebo elektronicky. 

1) Uveď praktické příklady jehlanů okolo nás. 

2) Jaký tvar může mít podstava? 

3) Kolik má jehlan hlavních vrcholů? 
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