
Matematika pro 8. třídu 

Od 11. 5. do 22. 5. 2020 

Milí osmáci, jsem ráda, že většina z Vás se snaží a posílá mi vypracovaná zadání úloh. 

Vyhodnocené úlohy byste měli již všichni mít na svých školních emailech, pokud máte nějaké 

dotazy, nejasnosti, určitě se ozvěte. 

V prostředí umimematiku.cz se opravdu snažíte a proto jsem náš žebříček rozšířila na 10 

nejúspěšnějších. 

 
 

Nové zadání úloh do pátku 22. 5. 2020 

1. Opakování (systém Umíme to) 

Přihlásíte se do systému známým způsobem a v části Moje domácí úkoly máte pro tento 

týden opakování „jednotky a míry“.  Máte nasdíleno velké množství úkolů k opakování. 

Opět platí, vyberte si z úloh a řešte je dle svého tempa a časových možností.  

 

2. Co znamená řešit rovnici  - učebnice2 str. 7, 8, 9 

- Doporučuji Vám prohlédnout si video (jeho první část – první 2 minuty) „Rovnice 

pro začátečníky“ - https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU nebo „Úvod do 

rovnic“  - https://www.youtube.com/watch?v=8x49VoLlFas 

- Prostudujte řešený příklad A na str. 7 

- Stejným způsobem (formou tabulky) vyřešte cvičení 2. 

- Prostudujte řešený příklad B na str. 7 

- Podobně jako B řešte příklad na str. 8 cvičení 6AB 

- Opište do sešitu rámečky k řešení lineárních rovnic ze str. 9 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=8x49VoLlFas


- Prostudujte řešený příklad C na str. 9-10 

- Podobně jako C řešte příklad na str. 10 cvičení 8AB 

- Zamyslete se nad příkladem D na str. 10 

- Vyřešte příklad na str. 11 cvičení 12 

 

3. Základy statistiky (matematika, informatika) 

Medián – učebnice str. 67-70 

Prostudujte příklad B na str. 67, 68 a příklad C na str. 69 

Zapište do sešitu rámeček na str. 68 „Medián“ 

Vyřešte úlohu – str. 69 cv. 7 

- Zpracujte formou tabulky v Excelu 

- Urči modus, medián a aritmetický průměr počtů žáků ve třídě. 

- Soubor pojmenujte I8_statistika10_prijmeni 

 

Vše odešlete emailem do pátku 22. 5. 2020. 

 

 

 

  



Od 27. 4. do 8. 5. 2020 

Milí osmáci, děkuji za Vaši práci v matematice. Jsem ráda, že se ve velkém ozýváte.  

Prosím vždy i o zaslání opravených souborů.  

Hodnocení minulého období: 

Minulé období jsme opakovali v umimematiku.org procenta. Všem, kteří se na to podívali, se 

dařilo velmi dobře.  

Logickou úlohu „Ploty“ se nám bohužel nepodařilo vyřešit. Úkolem je ohradit část louky 

pomocí plotů a vytvořit jednu uzavřenou ohradu. Číslo udává počet plotů kolem této buňky. 

Plot se nesmí křížit a větvit. 

Příklad z rozcvičky a jeho řešení: 

  

Nevzdávejte to a zkuste se ještě nad ploty zamyslet. 

 

Na obrázku vidíte, jak se Vám celkově daří v „Umímeto.org“. Zde je pořadí z hlediska 

získaných štítů a vyřešených úloh.  

Hodnocení dalších úkolů z učebnice a tabulky v Excelu jste obdrželi nebo Vám ještě bude 

zaslán na školní email. 

  



Nové zadání do pátku 8. května: 

4. Opakování (systém Umíme to) 

Přihlásíte se do systému známým způsobem a v části Moje domácí úkoly máte pro tento 

týden připravené – desetinná čísla a opět logickou úlohu „Ploty“ (od nejlehčí rozcvičky až 

po ty těžké úlohy). Máte nasdíleno velké množství doporučených úkolů k opakování. 

Opět platí, vyberte si z úloh a řešte je dle svého tempa a časových možností.  

 

5. Opakování výrazů  - učebnice2 str. 6 

1.1 Připomínáme si výrazy 

C + cvičení 7 a 8 

D + cvičení 9 a 10 

Do sešitů zapište zadání, postup, výsledek – pořiďte fotografii a pošlete ke 

kontrole emailem. 

 

6. Základy statistiky (matematika, informatika) 

3.1. Opakování - Aritmetický průměr – 66/3 (Průměrný čas) 

Do sešitu proveď zápis příkladu, výpočet a odpověď – pořiďte fotografii a pošlete 

ke kontrole emailem. 

3.2. Nově – Modus 

Prostudujte příklad A na str. 66 

Zapište do sešitu:  

Modus je ta z daných hodnot, která má největší četnost. 

Pokud se ve statistickém souboru vyskytují dvě nebo více hodnot s největší 

četností, tvoří modus všechny tyto hodnoty. (V programu Excel získáme modus 

funkcí MAX) 

Vyřešte cv. 67/1 a 67/5 

 Zpracujte formou tabulky v Excelu.  

 Určete modus.  

 Vytvořte kruhový a sloupcový graf.  

 Soubor pojmenujte I8_statistika8_prijmeni a I8_statistika9_prijmeni. 

 

Vše odešlete emailem do pátku 8. 5. 2020. 

 

 

 

 

 

  



Od 20. 4. do 24. 4. 2020 

Milí osmáci, děkuji těm z Vás, který se pravidelně věnujete matematice. Jsem velmi ráda, 

když se ozvete s žádostí o radu a pomoc. Nejdůležitější je zůstat ve spojení.  

V minulém týdnu jsme v systému „Umíme to“ zopakovali práci se zlomky a řešili logickou 

úlohu „Skákačku“. Ve statistice jsme se seznámili s diagramy. Podrobné hodnocení svých 

odevzdaných úkolů a řešení příkladů jste obdrželi na školní email. 

Nové zadání pro týden od 20. dubna: 

3. Opakování (systém Umíme to) 

Přihlásíte se do systému známým způsobem a v části Moje domácí úkoly máte pro tento 

týden připravené – procenta a logickou úlohu „Ploty“ – nasdílela jsem Vám všechny úkoly 

na procenta pro 8. třídu – řešte dle Vašich časových možností a tempa 

 

4. Opakování výrazů  - učebnice2 str. 5 a 6 

1.2 Připomínáme si výrazy 

A + cv. 1, 2, 3 

B + cv. 4, 5, 6 

Do sešitů zapište zadání, postup, výsledek – pořiďte fotografii a pošlete ke 

kontrole emailem 

 

5. Základy statistiky (matematika, informatika) 

a. Opakování diagramů – učebnice str. 63 cv. 8 

V programu Excel vytvoř tabulku – doplň a vypočítej hodnoty, vytvoř sloupkový a 

kruhový diagram 

b. Aritmetický průměr – učebnice str. 64, 65 

Prostuduj příklad A 

Vyřeš cvičení str. 65/1 – vytvoř v programu Excel tabulku, přidej sloupec „Průměr“ 

a „Minimum“ 

Pozn. Pro výpočet průměru využij funkci „Průměr“, pro výpočet nejnižšího aritm. 

průměru využij funkci „Min“. 

 

 

 

  



 

Od 6. 4. do 17. 4. 2020 

Milí osmáci, 

děkuji za Vaši práci v matematice.  

V systému „Umíme to“ jste si zopakovali mocniny, odmocniny a výrazy s mocninami. Počítání 

zvládlo 13 z Vás. Také jste se věnovali logickým úlohám. Zkusili jste si vyřešit „Rušnou 

hodinku“ v obtížnosti střední a těžké – úspěšní byli 4 z Vás, bylo to opravdu složité. Jsem 

ráda, že jste tomu věnovali čas.  „Skákačku“ v obtížnosti lehké zvládlo 11, ve střední 9 z Vás. 

Statistiku v rámci matematiky zvládáte dobře. V programu Excel se snažíte, chyby, na které 

Vás upozorňuji, se snažíte opravit.  

Pro toto období nás čeká: 

1. Opakování v systému Umíme to (opakování zlomků) 

2. Nově – Základy statistiky – diagramy 

 

Úkoly máte zadané na 2 týdny, protože nás od čtvrtku do pondělí čekají velikonoční 

prázdniny. Pokud bude něco nejasné, budete potřebovat konzultaci, volejte, napište 

zprávu.  

Přeji všem krásné Velikonoce.  

Helena Řezáčová 

 

K bodu 1: 

Přihlásíte se do systému známým způsobem a v části Moje domácí úkoly máte 

připravené: 

A. Opakování zlomků prostřednictvím různých typů úloh – rozhodovačka, pexeso, 

počítání, přesouvání 

B. Logické úlohy – nezapomeneme na Skákačku – zkusíte vyřešit úroveň těžkou a 

opravdovou výzvu 

C. Samozřejmě, pokud budete mít chuť počítat ještě více, můžete si vybrat kteroukoliv 

část systému – jiné logické úlohy, jiné typy úloh k opakování zlomků 

  



K bodu 2: 

Základy statistiky - učebnice 2 – diagramy str. 59 – 61 

cv. A – prostuduj sloupkový diagram 

1. Sestav tabulku v programu Excel, do které zapíšeš všechny 3 případy průměrného 

času věnovaného o víkendu aktivnímu sportování a jejich četnosti. Vypočítej relativní 

četnost v procentech.  

(Pozn. Nezapomeňte na nadpis tabulky, musí být jasné, čeho se tabulka týká, používejte 

výpočet vzorcem (vložit funkci, nebo si vytvořte vlastní vzorec) a nepočítejte si někde vedle na 

kalkulačce.) 

2. Vytvořte z tabulky v programu Excel sloupkový graf. 

 

cv. B – Kruhový diagram aneb sport o víkendu podruhé – prostudujte kruhový graf 

1. Sestav tabulku 8. B v programu Excel podobně jako v cv. A. Vypočítej četnost. 

2. Vytvořte z tabulky v programu Excel kruhový diagram.  

 

cv. C – 

1. Prostuduj úlohu 

2. Urči velkost úhlů 

3. Vytvoř kruhový graf do sešitu (odfoť a pošli emailem) 

 

Jak na grafy můžete sledovat na videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE 

https://www.youtube.com/watch?v=-sxleGC0sS0 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE
https://www.youtube.com/watch?v=-sxleGC0sS0


od 30. 3. – 3. 4. 2020 

 

Milí osmáci, 

jsem velmi ráda, že jste téměř všichni pracovali na úkolech z matematiky (15 ze 17 žáků). 

Přihlásili jste se do systému "Umíme to". Byli jste úspěšní v opakování elementární algebry a 

získali jste 9 až 12 štítů. Řešili jste také logické úlohy - Rušná hodinka. Potěšilo mě taky, že 

jste zkusili řešit i jiné části systému např. Kuličku, Rozhodovačku nebo Střílečku. Zvládli jste 

také úkol ze statistiky.  

Tento týden budeme pokračovat podobným způsobem: 

1. Opakování v systému Umíme to 

2. Nově - Základy statistiky - pokračování 

Pokud nebudete vědět kudy kam, budete mít nějaký problém, ozvěte se - napište, 

zatelefonujte. Společně vše zvládneme.  

Byla bych ráda za Vaši zprávu, jak Vám domácí učení jde, zda všechno zvládáte, stíháte. Jak 

se Vám daří  i v jiných předmětech.  

Prožijte hezký týden, těším se na Vaše řešení úloh. 

Helena Řezáčová 

 

K bodu 1: 

Přihlásíte se do systému známým způsobem a v části Moje domácí úkoly máte připravené: 

A. Počítání  - zopakujeme si mocniny, odmocniny, výrazy s mocninami a odmocninami 

B.  Logické úlohy - tentokrát zkusíte skákačku (úroveň lehkou a střední) 

C. Logické úlohy - nezapomeneme na Rušnou hodinku z minulého týdne - zkuste vyřešit 

alespoň 3 úlohy (úroveň těžká). 

D. Samozřejmě, pokud budete mít chuť počítat ještě více, můžete si vybrat kteroukoliv část 

systému. 

 

K bodu 2: 

Základy statistiky - učebnice 2 

A. Prostudujte si prosím cvičení str. 54/F  - čárkovací metoda 

Vytvořte tabulku (učebnice str. 55) v programu Excel, doplňte do ní četnosti jednotlivých 

známek, vytvořte si vlastní vzorec pro výpočet relativní četnosti v procentech (rozkopírujte 



ho v řádku) - podívejte se do řešení tabulky v Excelu z minulého týdne, který jsem rozeslala 

minulý týden.  

Soubor pojmenujte I8_statistika2_prijmeni a odešlete emailem 

B. Prostuduje si prosím cvičení str. 55/G 

C. Vyberte si jedno z cvičení na str. 55 - 59 /1 - 9 a zpracujte statistické šetření (lze 

navrhnout a zpracovat své vlastní statistické šetření) - výsledky uspořádejte do 

tabulky, zapíšete četnosti, vypočítejte relativní četnosti a relativní četnosti v 

procentech - 2 desetinná místa v programu Excel 

Jméno souboru: I8_statistika3_prijmeni a odešlete emailem 

 

  



od 23. 3. – 27. 3. 2020 

Ve výuce budeme pokračovat následujícím způsobem: 
1. Opakování probraného učiva – prostřednictvím webového systému Umímeto 
2. Nové učivo – Základy statistiky – statistické šetření (učebnice č. 2 – Lineární rovnice a 
Základy statistiky) od str. 51 
 
k bodu 1.: 
Pro přihlášení do systému Umíme postupujte následovně: 
1. Běžte na stránku www.umimeto.org 
2. Klikněte na „Návštěvník“ (vpravo nahoře) a zadejte školní emailovou schránku a heslo (ve 
školním emailu) 
3. Co si chcete procvičit? – Zvolte Umíme matiku + klikněte na Umíme matiku (Přihlásit se) 
4. Klikněte na zelené tlačítko Třída/ Domácí úkoly 
Otevře se Vám stránka Moje domácí úkoly, na které máte: 
a. kalendář – modré kolečko znamená termín, do kterého máte zpracovat úkoly 
b. První úkol je opakování z elementární algebry – Algebraické výrazy a jejich úpravy. Jsou 
tam 3 typy úloh ve třech řádcích. Úkoly začněte řešit kliknutím na modré tlačítko střední ve 
sloupci „Vypracovat“ Úlohy můžeš řešit do sešitu, nebo zpaměti, výsledek zadej do 
prázdného rámečku a klikni na tlačítko vyhodnotit.  
c. Druhý úkol jsou logické úlohy – Rušná hodinka. Zkuste vyřešit co nejvíc úloh. Rozcvička – 
to je trénink na pochopení, co máte dělat. (pod ikonou i v kroužku naleznete pravidla „Vašim 
úkolem je vyjet se žlutým autíčkem ven z parkoviště. Auty můžete pohybovat vodorovně a 
svisle, ale vždy jen v tom směru, v jakém je auto natočeno.“ 
Po tréninku na Vás už čekají úkoly obtížnosti lehké. 
 
k bodu 2: 
Základy statistiky – učebnice2 str.  
Prostuduj str. 51- 53. Zkus se zamyslet nad otázkami. 
Tabulku na str. 53 „Která slova používá statistika“ opiš do sešitu. Měli byste chápat pojmy 
statistický soubor, četnost, relativní četnost, relativní četnost v procentech. 
Domácí úkol: str. 54/E (bude to úkol pro matematiku i informatiku pro tento týden) 
Tabulku vypracujte v programu Excel – doplňte do sloupců chybějící údaje (základem tabulky 
je tabulka na str. 53/ D + pomůckou je tabulka (Která slova používá statistika) 
Soubor v Excelu pojmenujte jako I8_statistika1_prijmení a zašlete emailem 
 

http://www.umimeto.org/

