
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 28. 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

wI9Eml8FUskblChURE8yWkY2NExaR0VMNzdFNlZDVkcxRERNVy4u 

 

FINANČNÍ MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Firma ve státě Evropské unie vyrábí garážová vrata různých velikostí podle přání zákazníků. 

Má 80 zaměstnanců, z nichž si 35 % koupilo po jedné firemní obligaci. Jejich hodnoty i 

s výnosy jim uvedená firma postupně tzn. umořovala ročními kupony. Za minulý rok tato 

firma vyplatila prostřednictvím kuponů vlastníkům obligací celkem 5 712 eur. Vypočítejte 

částku vyplacenou za 1 roční kupon držiteli jedné akcie. 

 

Řešení: 

 

35 % z 80 zaměstnanců  

0,35 . 80 = 28 

Celkem 28 zaměstnanců si koupilo po jedné firemní obligaci. 

 

28 zaměstnanců …….. 5 712 eur 

  1 zaměstnanec ……………. x eur 

5 712 : 28 = 204 

Celkem jeden zaměstnanec za jednu firemní obligaci obdržel 204 eur. 
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Úkol č. 2 

Doplň tabulku: 

zaměstnanců 80 40 160 200 1 000 

35 % 28     

65 % 52     

 

Úkol č. 3 

Doplň tabulku: 

28 zaměstnanců 5 712 eur 2 856 eur 11 424 eur 28 560 eur 51 408 eur 

1 zaměstnanec 240 eur     

 

Úkol č. 4 

Firma ve státě Evropské unie vyrábí garážová vrata různých velikostí podle přání zákazníků. 

Má 120 zaměstnanců, z nichž si 25 % koupilo po jedné firemní obligaci. Jejich hodnoty i 

s výnosy jim uvedená firma postupně tzn. umořovala ročními kupony. Za minulý rok tato 

firma vyplatila prostřednictvím kuponů vlastníkům obligací celkem 8 550 eur. Vypočítejte 

částku vyplacenou za 1 roční kupon držiteli jedné akcie. 

 

Úkol č. 5 

Doplň tabulku: 

zaměstnanců 120 60 180 240 1 000 

25 % 30     

75 % 90     

 

Úkol č. 6 

Doplň tabulku: 

 30 zaměstnanců 8 550 eur 17 100 eur 34 200 eur 102 600 eur 205 200 eur 

1 zaměstnanec 285 eur     

 

Úkol č. 7 

Firma ve státě Evropské unie vyrábí garážová vrata různých velikostí podle přání zákazníků. 

Má 240 zaměstnanců, z nichž si 25 % koupilo po jedné firemní obligaci. Jejich hodnoty i 

s výnosy jim uvedená firma postupně tzn. umořovala ročními kupony. Za minulý rok tato 

firma vyplatila prostřednictvím kuponů vlastníkům obligací celkem 14 400 eur. Vypočítejte 

částku vyplacenou za 1 roční kupon držiteli jedné akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRIE 

Kužel 

 

Úkol č. 8 

Podívej se na prezentaci dostupnou z https://slideplayer.cz/slide/2739964/, strana 1 – 4 

 

Úkol č. 9 

Podívej se na prezentaci dostupnou z https://slideplayer.cz/slide/2349579/, strana 1 – 4  

 

Úkol č. 10 

Základní pojmy: 

 rotační kužel můžeme získat rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné z jeho 

odvěsen 

 části rotačního kuželu 

 vrchol kuželu, 

 výška kuželu, 

 strana kuželu, 

 podstava kuželu. 

 

 

Úkol č. 11 

Vypočítejte výšku kuželu s poloměrem 3 cm a stranou délky 7 cm. 

 

Řešení: 

 

Nákres     Výšku vypočítáme pomocí Pythagorovy věty 

 v = ?     s = 7 cm      s2 = v2 + r2 

         v2 = s2 – r2 

  r = 3 cm      v2 = 72 – 32  

         v2 = 49 – 9 

         v2 = 40 

         v2 =     

          v ≐ 6,3 

Výška kuželu je přibližně 6,3 cm.      v ≐ 6,3 cm 

 

 

Úkol č. 12 

Vypočítejte výšku kuželu s poloměrem 6 cm a stranou délky 14 cm. 

 

Odpověď: 

https://slideplayer.cz/slide/2739964/
https://slideplayer.cz/slide/2349579/

