
MATEMATIKA  8.B 
 
Prosím všechny své žáky, aby zadanou práci vypracovali a samostudiu matematiky se opravdu věnovali pravidelně minimálně 
jednu hodinu denně. Vaši práci po znovuotevření školy zkontroluji a co budete potřebovat vysvětlím. 
Zdravím vás všechny V. Stárková 
 
Pište vše do školního sešitu, úkoly si nechte od rodičů podepsat. 
 
OPAKOVÁNÍ  
1) Rovnice: sbírka 5, 7, 8 / str.90,               9, 10  / str.91                   
                   učebnice 3, 5 / str.141 
2) Slovní úlohy: učebnice  13, 14, 15 / str. 138               6, 7, 8 / str. 141 
3) Dokončit příklady z papíru (vždy vystřihnout a nalepit, př. 1, 2, 3 máme spočítáno v ŠS ) 
    znovu vkládám pro nepřítomné žáky z úterý 10. 3. 2020 
1) Řešte rovnice, proveďte zkoušky  

 

 

2) Tereza, Katka a Pavla dostaly od babičky dohromady 2000 Kč. Tereza dostala o 50 Kč více než Pavla, Katka třikrát víc než Tereza.Kolik 
dostala každá? Řeš rovnici! 
3) Loupežníci si rozdělili mezi sebe lup 2174 zlatek. Eda dostal o 26 zlatek více než Vojta, nejmladší Marek o 500 méně než Nikola a šéfka 
Nikola dostala 2 krát tolik co Eda. Kolik dostal každý? 

4) Ze čtvrtletní práce z matematiky v osmých ročnících dostala 1/3 všech žáků jedničku, 2/7 všech žáků dostaly dvojku, 5/8 zbytku dostalo 
trojku, 8 žáků dostalo čtyřku a 4 dostali pětku. Kolik žáků psalo písemnou práci? Kolik jich dostalo jedničku, dvojku a kolik trojku? 

5) Za sběr jahod si děvčata rozdělila odměnu 15 100 Kč podle svého výkonu. Lucka dostala o 400 Kč více než Šárka, Jana polovinu toho co 
Lucka se Šárkou dohromady a Kamila o 500 Kč méně než Jana. Kolik Kč dostala každá dívka? 

6) Dětský lístek stojí 25 Kč, dospělý 40 Kč. Celkem jsme koupili 32 lístků a zaplatili jsme za ně 1010 Kč. Kolik ks bylo dětských lístků, kolik 
dospělých? 

7) V sadě bylo celkem 240 stromů. Jabloní bylo třikrát více než meruněk, švestek bylo třikrát méně než hrušní a hrušní bylo o 30 méně než 
jabloní. Kolik stromů každého druhu bylo v sadě? 

8) Skauti si řekli, že vyčistí potok za městem. První den vyčistili polovinu z celkové délky potoka, druhý den 2/7 z celkové délky, třetí den 
vyčistili třetinu toho co zbylo a čtvrtý den vyčistili 800 metrů. Jak dlouhý byl potok? 

9) Do letního kina přišlo na odpolední představení 68 lidí. Lístek pro děti stál 40 Kč, pro dospělé 60 Kč. Kolik přišlo na představení dospělých a 
kolik dětí, když se vybralo 3620 Kč? 

       10) Lucka přečetla knihu za tři dny. První den přečetla 3/8 knihý druhý den 2/5 ze zbývajících stránek a na poslední den jí zbylo 60 stránek. 

               Kolik stránek měla kniha? 

                                                                                     

   

4)  NOVÁ   LÁTKA 
    Vyjádření neznámé ze vzorce   prostudovat učebnici str. 139 -   str. 140 
zápis do sešitu tabulka str.139, tabulka str.140 
příklady 2, 3, 4, 5 /  str.140 
Kruh, kružnice    prostudovat   učebnici str.68 – 98 
zápisy do sešitu: Vzájemná poloha přímky a kružnice        
tabulka str.68 a nákres a zápis pod ní 
malá tab. 69 a nákres a zápis pod ní 
tab. str.  70       vyřešit       5, 6 / str. 70 
opsat vlastnosti tečny str.72 – tabulka dole               14/ str.73 zadání, rozbor, postup, rýsování          



  15/ str. 73                     16,17, 18, 19/ str. 74    

Vzájemná poloha dvou kružnic (kruhů) 

Opsat a narýsovat tab. str. 75 , str.   76 (nahoře )- vysvětlení pojmu středná          6 /str.76,      8, 9, 10 / str.77 

Thaletova věta (78-82)  jen pročíst, učivo (náročnější) si budeme vysvětlovat společně     

Obvod kruhu, délka kružnice (82-86) 

Zapsat vzorce obvod kruhu: o = 휋.d         nebo    o = 2.휋.r         r – poloměr, d- průměr, 휋 = 3,14      tzv. Ludolfovo číslo 

 Vzorové př. 2,3 /str. 85 opsat do sešitu,      5,6 /str. 85,          8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 /str. 86 

Obsah kruhu   (87-98) 

Zapsat vzorec  obsah kruhu:  S= 흅.r2 

Vzorové př. 3/ str. 88,   4/ str. 89 opsat do sešitu,  4, 5, 6, 7, 8, 9 /str.89 

Část kružnice, části kruhu  

Opsat tab.str.91, opsat př. 2 /str.91-92, vypočítat 3, 4, 5 /str.92 

Opsat 6 /str.93, vypočítat 7,8 /str.93,    9 /str.94 

11, 12, 13, 14, 15, 16 /str.97 

Toto je povinné, můžete si procvičovat i další příklady ve sbírce, na internetu atd. 

 

 


