
Pozor !!!!!!!!!! 

Pracovní listy vypracované na samostatném papíru s celým 

postupem (ne pouze výsledky) zaslat oskenované nebo 

vyfocené na mailovou adresu:konvru@centrum.cz 

Pracovní listy se budou po příchodu do školy odevzdávat  

ke kontrole!!!!!!!!!!!! 

Za minulý týden poslat do 7.5.2020 

Případné konzultace: Messenger  pracovní dny 8-10 hod 

      Skype:a) https://join.skype.com/invite/lUG2ll2jqFPz  

                                8-10 hod 

                  b) konvru@centrum.cz        8-10 hod 

                  c) konvru                                 8-10hod 

Matematika 7. třída 

Trojčlenka 

a) Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI 

b) Zapiš do sešitu: 

Trojčlenka 

Úlohy, ve kterých máme zadány tři číselné údaje a čtvrtý údaj máme 

vypočítat (příklady na úměrnost) řešíme pomocí trojčlenky 

 

Př:  15 kilogramů jahod stojí 900 Kč. Kolik stojí 12 kilogramů jahod? 

         15 kg…………………..900 Kč  ( při sestavení výpočtu stejné jednotky 

         12 kg …………………..  x Kč       pod sebou) 

          ___________________ 

                   x = 900.
12

15
           ( poměr kg je ve zlomku menší než jedna) 

                   x = 720 Kč 

                   12 kg jahod stojí 720 Kč 
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            Př: Podzimní orbu všech ploch vykoná 6 traktorů za 18 pracovních 

dnů. Kolik dnů bude potřeba na vykonání orby pokud budou použity 

pouze 4 traktory?  

                       6  traktorů ……………..18 dnů 

                       4 traktory   ……………… x dnů 

                       _____________________ 

                        x = 18. 
6

4
  (zlomek je větší než jedna celá, protože míň 

                                          traktorů pracuje více dnů) 

                        x = 27 dnů 

    4 traktory budou pracovat 27 dnů. 

Pracovní list 9 

1) Na školním výletě 7. A zaplatila paní učitelka za svačinu pro 23 dětí 

690 Kč. Kolik Kč by zaplatila za stejnou svačinu pro 7. B, do které chodí 

29 dětí? 

 

2) Dva zedníci omítnou dům za 54 hodin. Jak dlouho by trvalo omítnout 

stejný dům 9 zedníkům 

 

3) Karel vyrábí odlitky.  Ze 400 odlitků smí být nejvýše 16 odlitků 

vadných. Má za úkol vyrobit 900 odlitků. Kolik odlitků z tohoto 

množství může být vadných? 

 

4) Na školním výletě 7. A zaplatila paní učitelka za jízdenky pro 19 dětí 

5700 Kč. Kolik Kč by zaplatila za stejné jízdenky pro 7. B, do které 

chodí 29 dětí? 

 

5) Petr vysazuje v lese stromky. Pokud bude pracovat tři hodiny denně, 

vysadí mýtinu za 8 dní. Za kolik dní by vysadil při stejném tempu 

mýtinu, pokud by pracoval 4 hodiny denně 

                                  

 

            



 

 


