
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 13.4.2020 do 19.4.2020

Matematika

1. Roz²i°ování zlomk·

2. Zlomky - opakování

Fyzika

1. M¥°ení hmotnosti (kapaliny)

2. Hustota - úvod

Matematika

1.

1. Krátit zlomky uº umíme. Kdyº máme nap°íklad zkrátit zlomek 18
30

(do zá-
kladního tvaru), ud¥láme to tak, ºe £itatele i jmenovatele vyd¥líme (nejv¥t-
²ím) spole£ným d¥litelem. Tedy

18

30
=

3

5
.

Kdyº d¥láme z levého zlomku ten pravý, p°echázíme zleva doprava, °íkáme,
ºe zlomek krátíme. Roz²i°ování je p°echod zprava doleva. Kdyº máme tedy
zlomek roz²í°it n¥jkým £íslem, znamená to, ºe £itatele i jmenovatele máme
tímto £íslem vynásobit.
P°.: Roz²i°te zlomek1

2
£íslem 7.

�e²ení:
1 · 7
2 · 7

=
7

14

Poznámka:

P°i roz²i°ování stejn¥ jako p°i krácení sice zlomek zm¥níme, ale nem¥ní se

£íslo, které tento zlomek vyjad°uje. Zlomky 1·7 a 7
14

jsou tedy r·zné,
ale vyjad°ují stejné £íslo - £íslo 0,5, které je na £íselné ose mezi 0 a 1 p°esn¥
uprost°ed. Kdyº tedy budeme psát 1·7

=
7
14

budeme tím myslet, ºe tyto zlomky
vyjad°ují stejné £íslo.

2.

1. Vypl¬te PDF "Zlomky".



Fyzika

1.

1. Popi²te, jak byste zm¥°ili hmotnost kapaliny. Nap°.: Máte sklenici plnou
limonády a chce zjistit, kolik samotná limonáda váºí. Jak to ud¥láte?(Máte
k dispozici váhy podle vlastního výb¥ru, nemusíte pouºívat rovnoramenné.)
Pokud máte váhu doma, zkuste zváºit 1 litr n¥jaké kapaliny.

2. Zlatá mince: Máte 9 mincí, které vypadají úpln¥ stejn¥, 8 z nich je zlatých
a jsou opravdu stejné, ale jedna jen vypadá jako zlatá, ale je leh£í. Dále máte
rovnoramenné váhy, na kterých m·ºete zjistit, která ze dvou v¥cí je t¥º²í.
Jinak váºit ani porovnávat hmotnost nem·ºete.
M·ºete pomocí dvou váºení odhalit, která mince není ze zlata? Jak?

2.

1. N¥co o hustot¥:
Máme dv¥ stejn¥ veliká t¥lesa (o stejném objemu) - nap°íklad 2 stejn¥ veliké
kostky. Jedna z nich má ale v¥t²í hmotnost neº ta druhá. Jak je to moºné?
P°.: Máte 2 kostky o stejném objemu. Jedna je ze d°eva, druhá je ze ºeleza.
Která bude teº²í?

Naopak, máme dv¥ stejn¥ t¥ºká t¥lesa, ale jedno je v¥t²í neº druhé (má
v¥t²í objem) - nap°íklad 2 krychle o stejné hmotnosti, ale jedna má dvakrát
v¥t²í délku hrany. Jak to?
P°.: Máte 2 krychle, které jsou stejn¥ hmotné. Jedna z nich je ze d°eva,
druhá je ze ºeleza. Která bude v¥t²í (bude mát v¥t²í objem)?

D·vod, pro£ stejn¥ veliká t¥lesa mohou být nestejn¥ t¥ºká a naopak stejn¥
t¥ºká t¥lesa mohou být r·zn¥ veliká, souvisí s dal²í fyzikální veli£inou (uº
známe fyzikální veli£iny: délka, objem, hmotnost, ...), které se °íká hustota.
R·zné látky (materiály) mohou mít r·znou hustotu. V na²em prvním p°í-
kladu je d°ev¥ná krychle leh£í neº stejn¥ veliká krychle ze ºeleza, protoºe
ºelezo má v¥t²í hustotu. Podobn¥ v druhém p°íkladu musí být v¥t²í d°ev¥ná
krychle neº ºelezná ze stejného d·vodu - ºelezo je materiál, který má v¥t²í
hustotu neº d°evo.
Kaºdý asi tu²í, co je hustota. Nap°íklad uº te¤ ur£it¥ dokáºete odpov¥d¥t
na otázku, co je hust¥j²í, jestli voda nebo med. Ne vºdy je v²ak v¥c tak
jasná. Dokáºete nap°íklad °íci (bez Googlu apod.), jestli je hust²í smrkové
d°evo nebo d°evo borovice?
Abychom to dovedli spo£ítat, °ekneme si , co je hustota p°esn¥.
Hustota materiálu je hmotnost n¥jaké jednotky objemu tohoto

materiálu. Jinými slovy, hustota nám udává, kolik váºí n¥jaké mnoºství
daného materiálu. Hustotu tedy zapisujeme pomocí £ísla (jako kaºdou ve-
li£inu) a pomocí dvou jednotek - jednotek hmotnosti a jednotek objemu,
které uº známe a které naám dohromady vytvo°í jednotku hustoty.



Nap°íklad, kdyº budeme chtít vyjád°it, ºe d°ev¥ná kostka (dejme tomu ze
smrkového d°eva), která má objem 1cm3, váºí 0,45g, m·ºeme °íci, ºe hustota
smrkového d°eva je 0,45 g

cm3 (zápis g
cm3 £teme: gram· na centimetr krych-

lový). Hustotu zna£íme °eckým písmenem ρ (£teme ró). Kdyº tedy chceme
zapsat hustotu d°eva napí²eme ρ = 0, 45 g

cm3 a £teme: hostota (d°eva) se
rovná 0,45 gram· na centimetr krychlový. Pro ty, co mají rádi vzore£ky:

ρ =
m

V
.

Hustou tedy m·ºeme vypo£ítat jako podíl hmotnosti a objemu. P°esn¥ji
°e£eno, kdyº máme t¥leso z n¥jakého materiálu o hustot¥ ρ, m·ºeme tuto
hustotu spo£ítat tak, ºe hmotnost tohoto t¥lesa vyd¥líme jeho objemem.
(Se vzorci ale budeme pracovat aº p°í²t¥.) Hmotnost samoz°ejm¥ nemusíme
udávat jen v gramech a objem nemusíme udávat v centimetrech krych-
lových. M·ºete si vytvo°it v²elijaké jednotky hustoty ( kg

dm3 - kilogram na
decimetr krychlový, t

mm3 - tuna na milimetr krychlový, mg
km3 - miligram na

kilometr krychlový), ale v praxi se nej£ast¥ji pouºívají jen dv¥ - hlavní jed-
notka kg

m3 - kilogram na metr krychlový a g
cm3 - gram na centimetr krychlový.

Tyto dv¥ nám budou sta£it. Zkuste p°ijít na to, jaký je mezi nimi vztah.
Tedy zkuste zapsat p°evod mezi t¥mito dv¥ma jednotkami.

2. Vypl¬te PDF "Hustota".


