
14_matematika_5_závislosti_aplikační úlohy 

 

Milí páťáci, tento týden nás čeká poslední učivo závislosti, aplikační úlohy a 
osová souměrnost. Poctivě všechny úkoly vypracujte, ať si všechno procvičíte 
a lépe zapamatujete. Určitě to všichni hravě zvládnete. Jste moc šikovní. Jen 

vydržte! Prázdniny se blíží… 

 

Tak pojďme na to! Držím pěsti! 

                                                                  

 ZÁVISLOSTI 

1. Nejdříve si pozorně prohlédni tyto animace. 
- Soustava souřadnic 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=574  

- Konstrukce diagramů 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=575  

- Pusť si je i několikrát, abys lépe pochopil zakreslování a spojování 

souřadnic v grafu (diagramu). 

 

2. PS str. 23, cv. 1 
- Toto cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost výpočtů v tabulce si ověř v ŘEŠENÍ na konci tohoto dokumentu.  
 

3. PS str. 24, cv. 1 – 3 
- Všechna tato cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost výpočtů v tabulkách si ověř v ŘEŠENÍ na konci tohoto 

dokumentu. 
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APLIKAČNÍ ÚLOHY 

PS str. 25, cv. 1 

- Cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správné výsledky slovní úlohy si ověř v ŘEŠENÍ na konci tohoto 

dokumentu. 

 

SOUMĚRNOST PODLE OSY 
 

1. Nejdříve si pozorně prohlédni tyto animace. 
- Osa souměrnosti 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=537  

- Osy souměrnosti rovinných útvarů 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=538  

- Konstrukce osově souměrných bodů 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=576  

- Konstrukce osově souměrných útvarů 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

geom/Matematika5_geom.mc&pageord=578  

 

2. PS str. 27, cv. 1 
- Své odpovědi si ověř v ŘEŠENÍ na konci tohoto dokumentu. 

 
3. PS str. 28, cv. 1, 2a 
- dobrovolné úkoly pro zvídavé šikulky 

 

                                                  

  

 

Zvládl jsi to! Jsi jednička! 
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ŘEŠENÍ 

 

ZÁVISLOSTI 

PS str. 23, cv. 1 

doba jízdy (hodiny) 1 2 3 4 5 6 

počet ujetých km 20 40 60 80 100 120 

PS str. 24, cv. 1 

doba chůze 
(hodiny) 

1 2 3 4 5 6 7 

počet ušlých km 4 8 12 16 20 24 28 

PS str. 24, cv. 2 

doba jízdy (hodiny) 1 2 3 4 5 6 7 

počet ujetých km 15 30 45 60 75 90 105 

PS str. 24, cv. 3 

čas (hodiny) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

počet ušitých 
panenek 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

PS str. 25, cv. 1 

a) 1 snídaně pro celou rodinu stojí 57 Kč.               

b) Za měsíc květen za snídaně utratili 1 767 Kč.   

 

 

SOUMĚRNOST PODLE OSY 

PS str. 27, cv. 1 

a) Čtyřlístek – souměrný obrázek, 4 osy souměrnosti 
b) Hvězda – souměrný obrázek, 4 osy souměrnosti 
c) Květina – souměrný obrázek, 6 os souměrnosti 
d) Háčko – souměrný obrázek, 2 osy souměrnosti   


