
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 27.4.2020 do 3.5.2020

Matematika

1. D¥litelnost

2. Trojúhelníky (zna£ení, úhly, trojúhelníková nerovnost)

Fyzika

1. Výpo£et objemu

Matematika

1.

1. Zkus si postupn¥ vybrat pár £ísel a pomocí obrázku zjisti, kam pojede². Je
to po°ád dost podobné, ºe? Zkuste zjistit, pro£ to vychází po°ád stejn¥.

2.

1. Trojúhelník je geometrický útvar, který má 3 strany, 3 vrcholy a 3 úhly
(vnit°ní). Pak existují je²t¥ vn¥j²í úhly, které jsou dopl¬ky vnit°ních úhl·
do p°ímého úhlu. Podívejte se na vnit°ní a vn¥j²í úhly trojúhelníky do u£eb-
nice na stranu 158. P°ipome¬me, ºe p°ímý úhel je 180◦.
Vrcholy trojúhelník· obvykle zna£íme trojicí po sob¥ jdoucích velkých pís-
men £eské abecedy - A,B,C;K,L,M ;R,S, T atd. Strany trojúhelník· za-
n£íme malými písmeny, která odpovídají písmen·m, kterými jsou ozna£eny
vrcholy. Strana proti vrcholu A, je strana a, strana proti vrcholu B, je strana
b atd. Úhly v trojúhelníku zna£íme °eckými písmeny. V¥t²inou pouºíváme



písmena ze za£átku abecedy. Jsou to písmeno α (alfa), písmeno β (beta) a
písmeno γ (gama).
(°ecká abeceda: https://reckaabeceda.cz/)
Sou£et vnit°ních úhl· v trojúhelníku je vºdy 180◦.

V úkolu se vám také bude hodit v¥d¥t, co jsou to vrcholové úhly a co pro
n¥ platí.
Trojúhelníková nerovnost

Trojúhelníková nerovnost je velmi d·leºité tvrzení, se kterým se v matema-
tice m·ºete setkat velmi £asto v r·zných podobách. My si zatím uvedeme
tu nejjednodu²²í.
Trojúhelníková nerovnost: Sou£et velikostí kaºdých dvou stran

trojúhelníka je v¥t²í neº velikost t°etí strany.

To, ºe trojúhelníková nerovnost platí, je velmi p¥kn¥ a snadno vid¥t, kdyº
si ji p°evedeme do b¥ºného ºivota a nakreslíme si obrázek. Kdyº máte na-
plánovanou cestu z m¥sta A² do Brna, jist¥ to bude krat²í, kdyº pojedete
rovnou (pojedede po p°ímce, po jedné stran¥ trojúhelníka), neº kdybyste jeli
p°es n¥jaké m¥sto, které není po cest¥ (jeli byste po zbývajících dvou stra-
nách trojúhelníka), nap°íklad Chomutov. Jednodu²e °e£eno trojúhelníková
nerovnost nám °íká, ºe kdyº jedeme p°ímo, je to krat²í, neº kdyº jedeme
oklikou.

2. Vypl¬te PDF �"Trojúhelníky'.



Fyzika

1.

1. Minule jsme si ukazovali dva vzore£ky, pomocí kterých jsme po£ítali hustotu
(ρ) a hmotnost (m). Ve vzorci v²ak je je²t¥ jedna veli£ina - objem (V ). Tu
m·ºeme vypo£ítat, pokud známe ty dv¥ zbývající. Op¥t zkusíme upravit
ná² základní vzore£ek ρ = m

V
. Nejd°íve vynásobíme ob¥ strany objemem

(písmenem V ) a dostaneme:

ρ · V =
m · V
V

.

Zkrátíme objemy a dostaneme:

ρ · V = m

a te¤ uº jen vyd¥líme ob¥ strany hustotou (písmenem ρ) a máme vzorec
pro výpo£et objemu:

ρ · V
ρ

=
m

ρ
.

Aby vzore£ek lépe vypadal, op¥t samoz°ejm¥ zkrátíme (hustotu):

V =
m

ρ
.

Objem t¥lesa tedy spo£ítáme tak, ºe jeho hmotnost vyd¥líme hustotou ma-
teriálu, ze kterého se t¥leso skládá.

2. Vypl¬te PDF "Hustota - výpo£et objemu".


