
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 1.6.2020 do 7.6.2020

Matematika

1. T¥lesa - úvod

2. Objem

Fyzika

1. Gra�cké znázor¬ování teploty

Matematika

1.

1. S pojmem t¥leso uº jsme se letos setkali, bylo to ve fyzice. V matematice bu-
deme ale pracovat s geometrickými t¥lesy. Jako geometrické t¥leso budeme
ozna£ovat trojrozm¥rný geometrický útvar, který má n¥jaký (nenulový) ob-
jem. Mezi geometrická t¥lesa tedy budeme °adit nap°íkad kouli, jehlan nebo
válec, které ur£it¥ znáte.

My se pro za£átek zam¥°íme na dv¥ jednoduchá t¥lesa a budou to krychle
a kvádr.



2. Krychle

Krychle je t¥leso, které má 6 st¥n, 8 vrchol· a 12 hran. Kaºdou st¥nu krychle
tvo°í £tverec a prot¥j²í st¥ny krychle leºí v rovnob¥ºných rovinách - budeme
°íkat, ºe prot¥j²í st¥ny jsou rovnob¥ºné.

3. Kvádr
Kvádr je t¥leso, které má také 6 st¥n, 8 vrchol· a 12 hran, prot¥j²í st¥ny
jsou op¥t rovnob¥ºné, ale st¥ny kvádru jsou tvo°eny obdélníky nebo £tverci.
Navíc platí, ºe prot¥j²í st¥ny kvádru jsou shodné.

Poznámka: Pokud bychom vyrobili kvádr, který má v²echny st¥ny stejné,
co bychom dostali? Dostali bychom krychli. Dává tedy smysl °íci, ºe krychle
je také kvádr. �íkáme, ºe krychle je speciálním p°ípadem kvádru.

2.

1. Co je objem, uº víme (m¥li bychom v¥d¥t) z fyziky. Nejprve si p°ipomeneme
jednotky objemu a jejich p°evody a pak se podíváme na výpo£et objem·
n¥kterých t¥les. Spo£ítat objem sloºitého t¥lesa, je pom¥rn¥ sloºité a d¥lá
se to pomocí n¥£eho, £emu se °íká integrály, které se v²ak d¥lají nejd°íve
na konci st°ední ²koly. I u n¥kterých jednoduchých t¥les, jako je nap°íklad
koule, v²ak není úpln¥ snadné objem spo£ítat. Ne ºe by to bylo p°ímo t¥ºké,
ale pot°ebovali bychom k tomu £íslo π, které je²t¥ neznáme. Budeme tedy
po£ítat jen objemy t¥les, které se dají spo£ítat snadno - krychle a kvádru.
Vzore£ky pro jejich výpo£et uº nejspí² také znáte, takºe to asi také bude
opakování.

2. Jednotky objemu

mm3 milimetr krychlový
cm3 centimetr krychlový
dm3 decimetr krychlový
m3 metr krychlový
(km3 kilometr krychlový)



ml mililitr
cl centilitr
dl decilitr
l litr
hl hektolitr

3. Výpo£et objemu

Objem S krychle o stran¥ délky a spo£ítáme

S = a · a · a

Objem S kvádru, jehoº délky stran jsou a, b, c, spo£ítáme

S = a · b · c

4. Vypl¬te PDF "T¥lesa"



Fyzika

1.

1. Teplota t¥les se neustále m¥ní. Nap°íklad venkovní teplota vzduchu se m·ºe
b¥hem dne pohybovat v rozmezí aº n¥kolika desítek stup¬·. K zachycení
vývoje teploty budeme pouºívat graf. Na obrázku níºe jeden takový graf

závislosti teploty na £ase máme.

• Na vodorovné ose (£ára s ²ipkou) znázor¬ujeme £as - pokud se posu-
neme o jeden dílek doprava, posuneme se v £ase o dv¥ hodiny dop°edu.

• Na svislé ose znázor¬ujeme teplotu - pokud se posuneme o jeden dílek
nahoru, teplota se zvý²í o 2 ◦C.

• Pokud nap°íklad chceme znázornit, ºe ve 4 hodiny byla teplota 6 ◦C,
zaneseme do grafu bod (nakreslíme te£ku) tam, kde se protíná svislá
£ára u £ísla 4 (4 hodiny) a vodorovná £ára u £ísla 6 (6 ◦C) viz násle-
dující obrázek. Na obrázku vý²e bylo m¥°ení teploty provád¥no kaºdé
dv¥ hodiny. Kaºdé dv¥ hodiny se do grafu zanesl jeden bod, na konci
dne bylo tedy v obrázku 13 bod· (za£ínáme i kon£íme p·lnocí). Kaºdé
dva sousední body se potom spojí úse£kou a dostaneme výsledný graf.

V praxi nám takový graf m·ºe sestrojit za°ízení, kterému se °íká ter-
mograf, my si ale zkusíme takový graf sestrojit sami.

2. Vypl¬te PDF "Teplota2".


