
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 20.4.2020 do 26.4.2020

Matematika

1. D¥litelnost a zlomky - opakování

Fyzika

1. Výpo£et hustoty

2. Výpo£et hmotnosti

Matematika

1.

1. V aplikaci Sciodat máte p°i°azené testy "D¥litelnost - 01", "D¥litelnost -
02"a "Zlomky - 1 - 01". Vypl¬te testy a spo£ítejte si, jaké úsp¥²nosti jste
pr·m¥rn¥ dosáhli (kolik procent). Ode£t¥te toto £íslo od stovky, výsledek
vyd¥lte deseti a to, co vyjde, zaokrouhlete na celé £íslo a pak je²t¥ ode£t¥te
£íslo 3. To, co jste spo£ítali, je po£et cvi£ení, které si vyberete ze souboru
"Výb¥r p°íklad·"a spo£ítáte.
(Pokud vyjde £íslo 0 nebo men²í, tak samoz°ejm¥ nemusíte ºádné dal²í
p°íklady po£ítat.)



Fyzika

1.

1. Hustotu budeme po£ítat podle vzorce

ρ =
m

V
= m : V,

ρ... hustota
m... hmotnost
V ... objem

Co nám tento vzore£ek °íká?

• Kdyº máme dáno n¥jaké t¥leso z n¥jakého materiálu, tak hustotu to-
hoto materiálu m·ºeme spo£ítat tak, ºe hmotnost tohoto t¥lesa vyd¥-
líme jeho objemem

• �ím v¥t²í je hmotnost t¥lesa z daného materiálu, tím v¥t²í je i jeho
objem (abychom dostali stejnou hustotu, musíme v¥t²í £íslo v £itateli
d¥lit v¥t²ím £íslem ve jmenovateli)

• Pokud máme dv¥ stejn¥ hmotná t¥lesa, v¥t²í hustotu má to, které má
men²í objem (hmotnost d¥líme men²ím £íslem)

• Pokud máme dv¥ t¥lesa o stejném objemu, v¥t²í hustotu má to, které
má v¥t²í hmotnost (v £itateli zlomku ve vzore£ku máme v¥t²í £íslo)

2.

1. Pomocí stejného vzore£ku v²ak m·ºeme po£ítat i hmotnost t¥les, pokud
známe jejich hustotu a jejich objem. Pot°ebujeme vzore£ek jen trochu upra-
vit. Co by se stalo, kdybychom ob¥ strany vynásobili objemem V ? Dostali
bychom:

ρ · V =
m · V
V

.

Te¤ m·ºeme objemy na pravé stran¥ vykrátit (te¤ se nám hodí um¥t
matematiku:-)) a dostaneme vzorec, podle kterého m·ºeme po£ítat hmot-
nost:

ρ · V = m.

Pokud tedy máme dáno t¥leso o objemu V z materiálu, který má hustotu
ρ, m·ºeme hmotnost tohoto t¥lesa spo£ítat podle vzorce

m = ρ · V.

2. Vypl¬te PDF "Výpo£et hustoty a hmotnosti".


