
Úkoly z matematiky
na týden od 18.5.2020 do 24.5.2020

1. Procenta a grafy

1.

1. Velmi uºite£nou v¥cí v matematice jsou obrázky. �ím déle se budete mate-
matikou zabývat, tím obtíºn¥j²í problémy pravd¥podobn¥ budete °e²it a £ím
t¥º²í problém p°ed námi stojí, tím v¥t²í máme pot°ebu si ho n¥jak usnadnit.
K tomu je v matematice velmi uºite£né kreslení obrázk·. Tím totiº p°eve-
deme abstraktní matematické pojmy do n¥£eho, co m·ºeme vid¥t a lépe se
nám s tím pracuje. Po£ítání s procenty je sice jednoduché a není aº zase tak
moc abstraktní, ale p°ece jen se nau£íme p°evád¥t procentuální vyjád°ení
do obrázku - grafu.

Budeme pouºívat takzvaný výse£ový graf viz následující obrázek.

Kaºdý by asi v¥d¥l, jak pomocí takového grafu znázornit 100% (celý kruh),
50% (p·lka kruhu), ...
Jak ale znázorníme nap°íklad 17%?
Abychom mohli co nejp°esn¥ji znázor¬ovat pomocí grafu, sta£í si vzpome-
nou na to, jak vypadá plný úhel, kolik má stup¬· a kolika procent·m bude
takový úhel odpovídat.

Plný úhel obsahuje v²echny body roviny (lidov¥ °e£eno: plný úhel je v²echno
kolem dokola).
Plný úhel m¥°í 360◦.
Plný úhel budeme pouºívat pro znázorn¥ní 100%. P°esn¥ji, pokud máme
gra�cky znázornit 100%, nakreslíme z grafu výse£ (£ást) o velikosti 360◦ -
tedy celý kruh.
Jestliºe 100% znázorníme jako kruhovou výse£ s úhlem 360◦, tak 1% zná-
zorníme jako kruhovou výse£ s úhlem 100 krát men²ím - tedy 360◦:100 =
3,6◦.
Pokud chceme znázornit 1%, nakreslíme z celého kruhu pouze 3,6◦, pokud
chceme znázornit 2%, nakreslíme z celého kruhu 7,2◦, pokud chceme zná-



zornit 3%, nakreslíme z celého kruhu 10,8◦, ...
Pro znázorn¥ní t¥ch na²ich 17% bychom tedy nakreslili 17 · 3, 6◦ = 61, 2◦.

2. Znázorn¥te grafem co nejp°esn¥ji následující údaje: V lese roste n¥kolik
druh· strom·. Je tam:
40% smrk·
30% borovic
15% dub·
10% buk·
5% javor·.

3. Na fotogra�ích z Afriky je ²est druh· zví°at: ºirafy, sloni, lvi, zebry, antilopy
a krokodýli. Popi²te graf níºe, kdyº víte, ºe na fotogra�ích je nejvíce ºiraf,
na druhém míst¥ jsou sloni, pak lvi, zebry, antilopy a nejmén¥ je krokodýl·.
Ke kaºdé £ásti grafu napi²te jedno zví°e. U kaºdého druhu zví°ete také
napi²te, kolik procent ze v²ech zví°at tvo°í.

4. Vypl¬te PDF "Procenta4"


