
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 14.5..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 

              Přímá a nepřímá úměrnost      

a) Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=2uzjhw2Oe8U 

b) Zapiš do sešitu: 

Přímá a nepřímá úměrnost 

Přímá úměrnost je, když obě hodnoty stoupají, nebo klesají 

 

• Kolik ujede Petr za 1 hodinu, 2 hodiny, … při rychlosti v = 20 km/h? 

       s = v . t 

t [h] 1 2 3 4 5 6 7 

s 

[km] 

20 40 60 80 100 120 140 

 

Nepřímá úměrnost je, když jedna hodnota stoupá a druhá klesá. 

 

mailto:konvru@centrum.cz
https://www.youtube.com/watch?v=2uzjhw2Oe8U


Trasa turistického pochodu měří 18 km. V tabulce vidíme, za jak dlouho 

prošli trasu čtyři účastníci pochodu a jakými rychlostmi šli? 

Účastník Petr Jana Pavla Mirek 

Čas na projití 

trasy ( v h ) 
3 3,6 4,5 6 

Rychlost 

 ( v km za h )  
6 5 4 3 

 

Pracovní list 9 

Procvičení trojčlenky 

1) V callcentru pracují 2 operátorky. V průměru musí zákazníci čekat na lince   
 
3 minuty. 
 

          Jak se změní čekací doba, když bude do callcentra přijata další operátorka? 
 
 

2) Dvanáct malířů vymaluje všechny pokoje v hotelu za 75 hodin. Kolik malířů  
 
musí provozovna najmout, když musí být pokoje vymalovány za 60 hodin? 
 
 

3) Petr posílal kamarádovi video přes internet. Soubor se nahrával 1h a  
 
20min, protože rychlost  linky je 3 Mb/s. Kolik minut by se soubor nahrával, 
  
kdyby ho posílal Tomáš, který má internet s rychlostí 8 Mb/s? 
 

        4) Studnu hloubily dva bagry po dobu 18 hodin. Za jak dlouho provede     
             výkop jeden bagr? 
 

4) Maminka vystřihne pexeso za 40 minut. Jak dlouho jí bude trvat 
vystřihování pexesa, když jí pomůže Jirka i Tomáš? 
 

 

 

 


