
M 7. B 18. -24. 5. Pokyny 

Zadání práce v dalším týdnu 

1. Doplnit projekt „Sešit těles“ o poslední tři hranoly podle  Projektu-2. část.  

 Připravit projekt k odevzdání (bude hodnocen známkou s váhou 5). Proto bude nutné podepsat svoji 

práci. Měli jste více možností, v jaké podobě projekt budete tvořit, zda bude v sešitě nebo na volných 

listech. Volné listy sešijte nebo dejte do desek. 

Odevzdávat se bude projekt s dalšími pracovními listy, které dostanete k vypracování od 25. května. 

 

2. V pracovním sešitě 3. díl vypracujte úkoly na stranách 199 a 201 (úkoly 1-3, 8-11). 

Využít už můžete „Sešit těles“ jak při rýsování sítí, tak při počítání objemu nebo povrchu hranolů.  

Pokyny pro úkoly 8 a 11 

 8) Podstavy jsou pravoúhlé trojúhelníky, které mají specialitu u dvou výšek na strany, které svírají 

pravý úhel. Výška v a je strana b. Výškou v b je zase strana a. 

v a = b = 3 cm 

 v b = a = 4 cm a b 

 

 c 

11) Počítáme povrch bez horní podstavy (obdélníka s rozměry 80 cm a 40 cm). Pomoci při řešení 

může náčrt neúplné sítě. Je to 5 obdélníků, ze kterých sestaví akvárium.  

Doufám, že budete úkoly řešit úspěšně. Kontrola bude příští týden.   

Připomínám termín odevzdání pěti pracovních listů  (testů základních znalostí) 

 pondělí 18. května do 12:00 hodin. 

Obsah pracovních listů tvoří většinou úkoly ze základního učiva probíraného již v  nižších 

ročnících. Nyní jsou opakováním a doplněním v probraných tématech 7. ročníku. 

Součet udělovaných bodů ve všech listech je 75 bodů. Pouhými 8 body z nich jsou 

hodnoceny jednoduché úkoly, které obsahují novější učivo. 

Navíc na vypracování 2 listů (zadání 10. 3. + v Bakalářích) byl čas 2 měsíce. 

Poznámka na závěr= přání 

Doufám, že u nikoho nebude nutné přistoupit v případě nevypracování a nedodání úkolů 

k hodnocení 0 bodů, což odpovídá nedostatečné známce.  


