
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 30.3.2020 do 5.4.2020

Matematika

1. Opakování nejmen²ího spole£ného násobku a nejv¥t²ího

spole£ného d¥litele, d¥litelnost, prvo£ísla, prvo£íselný

rozklad

2. O�ce 365

3. Krácení zlomk· - úvod

Fyzika

1. M¥°ení hmotnosti t¥lesa

Matematika

1.
1) Napi²te, co jsou £ísla soud¥lná a nesoud¥lná
2) Napi²te, kterými z £ísel 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 jsou následující £ísla d¥litelná
(vyuºíváme znaky d¥litelnosti):
a) 84 b) 365 c) 110 d) 1152
3) Tane£ní skupina vytvá°ela skupiny po 4, po 5 a po 6. Vºdy jeden tane£ník
zbyl. Kolik nejmén¥ bylo tane£ník· v celé skupin¥?
4) P°i cest¥ rostou 4 topoly. Vzdálenosti mezi nimi jsou 35 m, 14 m a 91 m.
Kolik nejmén¥ topol· je t°eba do °ady vysadit, aby vznikly stejné rozestupy mezi
stromy? Kolik metr· to bude?
5) Rozloºte £íslo 2310 na sou£in prvo£ísel. Poznáme z rozkladu, jestli se £íslo 2310
dá d¥lit beze zbytku 7?
6) Jaké je nejmen²í £íslo, které má ve svém prvo£íselném rozkladu £ty°i nejmen²í
prvo£ísla?
7) Napi²te n¥jaké £íslo, které se dá beze zbytku d¥lit alespo¬ dv¥ma r·znými
prvo£ísly v¥t²ími neº 10 (m·ºete pouºít kalkula£ku). Napi²te jeho prvo£íselný
rozklad.

2.
Seznamte se s aplikací Microsoft Teams v O�ce 365. Pro nás budou d·leºité týmy
Matematika - 6. ro£ník a Fyzika - 6. ro£ník. Budou zde vystaveny úkoly, výsledky
úkol·, návody a odpov¥di na Va²e otázky.

3.
V týmu Matematika - 6. ro£ník ve sloºce Otázky a návody je PDF s názven
Krácení zlomk·, podívejte se na n¥j a kdybyste n¥£emu nerozum¥li, ptejte se.
P°í²tí týden za£neme po£ítat p°íklady.



Fyzika

P°e£íst £lánek v u£ebnici na stran¥ 80 - 81, odpov¥d¥t na otázky. V týmu Fyzika -
6. ro£ník ve sloºce Otázky a návody jsou obrázky pro p°evody jednotek hmotnosti.
Vypracovat PDF "hmotnost", které najdete v týmu Fyzika - 6. ro£ník ve sloºce
Úkoly.


