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Předmluva 

 

Slovní úlohy patří na základních i středních školách mezi nejobtížnější části učiva a učitelé je 

vesměs uvádějí jako jedno z kritických míst ve výuce matematiky1. Na tomto zjištění není nic 

překvapivého, neboť slovní úlohy v sobě koncentrují řadu úskalí a bariér, které musí žáci 

překonat. 

U slovní úlohy musí žáci: 

· porozumět čtenému textu2 

· přeložit zadaný problém do matematického jazyka 

· vyhledat v textu potřebné údaje, případně dohledat údaje chybějící 

· zvolit efektivní metodu řešení problému 

· vyřešit matematickou úlohu 

· přeformulovat matematický výsledek do odpovídající odpovědi. 

Kromě matematické gramotnosti tak slovní úlohy v podstatné míře vyžadují i odpovídající 

gramotnost čtenářskou. 

 

Každý učitel ze své praxe dobře zná, jaké problémy slovní úlohy žákům činí a jakých typických 

chyb při jejich řešení se žáci dopouštějí. Podstata obtížnosti slovních úloh je však mnohem 

hlubší, než se na první pohled zdá. Editoři provedli v roce 2014 rozsáhlý výzkum, v jehož 

průběhu na vzorku 234 učitelů převážně 2. stupně základních škol zkoumali postupy a reakce 

učitelů při řešení pro ně neznámé slovní úlohy. A výsledek? Všechny typické žákovské chyby, 

mylné postupy, neschopnost formulace smysluplné odpovědi apod. se až v pozoruhodné 

shodě objevovaly i v učitelských řešeních. (Více viz článek [3]). Toto zjištění snad dostatečně 

demonstruje skutečnou obtížnost slovních úloh. 

 

Uvedené zjištění bylo jedním z hlavních důvodů, pro vznikla tato metodická příručka věnovaná 

problematice tvorby a řešení slovních úloh. Cílem přitom bylo vypracovat materiál pro oba 

stupně základní školy i pro školy střední, tak aby byly postihnuty společné i odlišné rysy dané 

problematiky na jednotlivých typech škol. Na výsledné podobě textu se podílela řada autorů, 

především učitelů příslušného typu školy. Učitelé také byli autory většiny původních námětů 

slovních úloh a výslednou podobu úloh na školách i ověřovali. 

 

Kolektiv spolupracovníků z 1. stupně ZŠ vedla Mgr. Eva Nováková, Ph.D., z Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, členky byly Mgr. Blanka Blažková, Mgr. Jana Duňková 

a Mgr. Zdeňka Jónová, všechny ze ZŠ v Tanvaldu. 

                                                           
1 Na seminářích pro učitele základních i středních škol, které v roce 2015 uskutečnili editoři této publikace ve 

všech krajích republiky, se tak vyjadřovala většina z několika set účastníků. 
2 Ponechejme nyní stranou skutečnost, že dnešní děti obecně málo čtou a řada z nich má potíže s pochopením 

čteného textu i v jednodušších případech, než je matematická úloha. 
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Kolektiv spolupracovníků z 2. stupně ZŠ vedla doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., 

z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, členy byli Mgr. Jitka 

Mikasová, Mgr. Josef Scháněl a Mgr. Michaela Schánělová, všichni ze ZŠ v Českých 

Budějovicích. 

 

Kolektiv spolupracovníků ze středních škol vedla RNDr. Petra Konečná, Ph.D., z Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity, členy byli RNDr. Eva Davidová, PhDr. Petr Smolák a RNDr. Michal 

Vavroš, Ph.D., všichni z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. 

 

Budeme rádi, pokud tato publikace učitelům ve výuce pomůže.  

 

                                                                                                Editoři  
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Učíme žáky myslet a učit se pomocí aktuálních textů 

 

Matematická a čtenářská gramotnosti patří k základním vzdělávacím cílům pro každého žáka 

v naprosté většině školních vzdělávacích programů základních i středních škol. Často jsou však 

uvedené gramotnosti rozvíjeny odděleně (v hodinách českého jazyka nebo matematiky). 

Cílem předkládaných metodických doporučení a ilustrativních aktivit pro žáky je přiblížit 

učitelům metodu, která umožňuje rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost „ruku 

v ruce“ pomocí tvorby slovních úloh na konkrétní témata zveřejněná v médiích (noviny, 

časopisy, internetové články apod.). Aktuálnost textů, které jsou žákům v slovních úlohách 

předkládány, zaručí zvýšený zájem žáků o řešené problémy. Při následné práci s textem 

v malých žákovských skupinách učitelé získají prostor pro podporu učení s porozuměním tím, 

že žákům dají příležitost k vymýšlení otázek (i nesprávných). Tímto způsobem lze postupně 

zvyšovat myšlenkovou náročnost kladením náročnějších otázek a tím podporovat opravdové 

učení s porozuměním. 

 

Zasazením slovní úlohy do různých situací a kontextů (sociálních, geografických, historických, 

technických, uměleckých apod.) lze rozvíjet matematickou gramotnost. Důraz na porozumění 

textu, vysuzování z přečteného a sdílení porozumívání a pochopení textu pomáhá rozvíjet 

gramotnost čtenářskou. 

 

Je třeba si uvědomit, že společnost potřebuje vychovávat lidi, kteří jsou schopni účinně se 

podílet na životě společnosti a zvládat nároky rychlých společenských změn. K dosažení těchto 

cílů vede řada strategií (učení s myšlením, kladení otázek, diskutování, kooperativní učení) [1]. 

Připomeňme si některé důležité aspekty kooperativního učení.  

 

Kooperativní učení je učení s druhými ve dvojici, v malých a ve velkých skupinách. K výhodám 

práce ve skupině patří rozvíjení 

- sociálních dovedností, které se uplatňují ve společné práci a ve vzájemné komunikaci 

- rozumových dovedností v důsledku nutnosti vysvětlovat jeden druhému, domlouvat se 

o významech a řešit vzájemně problémy 

- emoční podpory prostřednictvím motivačních účinků nadšení celé skupiny nebo jejich 

vůdčích členů. 

 

Úspěch skupinové činnosti závisí na dobrém plánování 

- velikosti skupiny (výzkumy nabízí dvě možnosti: lze využívat skupiny o třech, čtyřech 

nebo pěti členech nebo dodržovat zásadu, že čtyřčlenná skupina umožňuje maximum 

komunikace mezi jednotlivci) 

- složení skupiny (nelze stanovit, zda je nejvýhodnější preferovat rozdělení do skupin 

podle volného výběru, přátelských vazeb, se smíšenou nebo stejnou úrovní schopností; 
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rozhodujícím činitelem je osobnost jednotlivých žáků a vyváženost dovedností ve 

skupině) 

- řízení skupiny (je vhodné s žáky vymyslet několik pravidel pro společnou práci). 

 

Velmi důležité je také hodnocení průběhu a výsledku skupinové práce. Žáci by měli sledovat, 

jak si ve vzájemné spolupráci počínají, a ujasnit si, čemu se naučili. Následující otázky pomohou 

žákům soustředit se na různé stránky skupinové práce: 

- Oč v této činnosti šlo? 

- Jaký máte pocit z toho, co se dnes ve vaší skupině dělo? 

- Co bylo na vaší skupinové práci dobré? 

- Co by ji mohlo ještě zlepšit?  

- Co jste se naučili?  

 

Učitel by měl ohodnotit, co se v průběhu plnění skupinového úkolu událo a jaké jsou výsledky. 

Snahou učitele by mělo být vytvářet ze skupiny žáků cílevědomým úsilím efektivní týmy. 

K tomu potřebují žáci získat schopnost: 

- chápat potřeby druhých a dávat jim prostor 

- vyjádřit svůj názor 

- naslouchat názorům druhých 

- odpovídat, klást otázky, diskutovat, přít se a argumentovat. 

  

Na závěr je třeba ještě poznamenat ve shodě s [1], že každý žák je individualita a má 

individuální vzdělávací potřeby. Většina lidského učení je však sociálním procesem, při němž 

ten, kdo se učí, nějak spolupracuje s ostatními. Výzkumy učení spoluprací podporují názor, že 

úspěšná skupinová činnost rozvíjí schopnost sociálního i kognitivního učení. 

  



9 

Vymezení pojmu čtenářská gramotnost3 

 

Čtenářská gramotnost je schopnost jedince porozumět textu, přemýšlet o něm a používat 

jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu 

začlenění do života lidského společenství.  

 

Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná 

 

Doslovné porozumění 

Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat texty a budovat porozumění na 

doslovné úrovni se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností. 

 

Vysuzování a hodnocení 

Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky 

hodnotit) texty z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů. 

 

Metakognice 

Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat 

záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat 

vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, 

překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření. 

 

Sdílení 

Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, porozumívání a pochopení 

s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, 

všímá si shod a přemýšlí o  rozdílech. 

 

Aplikace 

Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu zúročuje 

v dalším životě. 

 

Vztah ke čtení 

Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní potřeba číst. 

 

  

                                                           
3 Text je převzat z publikace [2]. 
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Vymezení pojmu matematická gramotnost4 

 

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje 

matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby 

splňovala jeho životní potřeby.  

 

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti 

používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů 

a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických 

až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho 

v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedené vymezení se netýká pouze matematických 

znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v něm o používání matematiky v celé řadě situací, 

od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. 

 

Kompetence, které se uplatňují při řešení problémů 

 

Matematické uvažování zahrnuje schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku, 

znát možné odpovědi, které matematika na tyto otázky nabízí, rozlišovat příčinu a důsledek, 

chápat rozsah a omezení daných matematických pojmů a zacházet s nimi. 

 

Matematická argumentace zahrnuje schopnost rozlišovat předpoklady a závěry, sledovat 

a hodnotit řetězce matematických argumentů různého typu, cit pro heuristiku, schopnost 

vytvářet a posuzovat matematické argumenty. 

 

Matematická komunikace zahrnuje schopnost rozumět písemným i ústním matematickým 

sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům, 

a to ústně i písemně. 

 

Modelování zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací, 

používat, vytvářet a kriticky je hodnotit; získané výsledky interpretovat a ověřovat jejich 

platnost v reálném kontextu. 

 

Vymezování problémů a jejich řešení zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat 

matematické problémy a řešit je různými způsoby. 

 

Užívání matematického jazyka zahrnuje schopnost rozlišovat různé formy reprezentace 

matematických objektů a situací, volit formy reprezentace vhodné pro danou situaci a účel; 

                                                           
4 Text je převzat z publikace [2]. 
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dekódovat a interpretovat symbolický a formální jazyk, chápat jeho vztah k přirozenému 

jazyku, pracovat s výrazy obsahujícími symboly, používat proměnné a provádět výpočty. 

 

Užívání pomůcek a nástrojů zahrnuje znalost různých pomůcek a nástrojů (včetně prostředků 

výpočetní techniky), které mohou pomoci při matematické činnosti, a dovednost používat je 

s vědomím hranic jejich možností. 

 

Matematický obsah tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické 

podstaty problémů 

 

Kvantita – význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel, 

počítání zpaměti a odhady, míra. 

 

Prostor a tvar – orientace v prostoru, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové 

vlastnosti, konstrukce a zobrazování útvarů, geometrická zobrazení. 

 

Změna a vztahy – závislost, proměnná, základní typy funkcí, rovnice a nerovnice, ekvivalence, 

dělitelnost, inkluze; vyjádření vztahů symboly, grafy, tabulkou. 

 

Neurčitost – sběr dat, analýza dat, prezentace a znázorňování dat, pravděpodobnost 

a kombinatorika, vyvozování závěrů. 

 

Pro přehledné zachycení toho, jaké matematické kompetence jsou v aktivitách/úlohách pro žáky 

na konkrétním matematickém obsahu rozvíjeny, lze s výhodou využít následující tabulky. 
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Výběr motivačních textů  
 

Požadavek na to, aby se čtenářská gramotnost žáků rozvíjela ve všech předmětech, nemusí 

být ve sporu s oborovým zaměřením daného předmětu. V publikaci [6] se uvádí, že skrze čtení 

se může do předmětů dostat více metod aktivního učení, které jsou se čtením spojeny. Jakmile 

se žáci se čtením v předmětu sžijí, vzrůstá postupně jejich kompetence k učení. Kromě toho 

má čtení prokazatelný vliv na rozvoj obecného myšlení žáků. 

 

Proč je dobré promýšlet rozvíjení čtenářské gramotnosti ve všech předmětech  

 

1) Čtení a psaní v předmětech má svá specifika ve srovnání se čtením a psaním, které 

probíhá v rámci jazyka a jazykové komunikace. Texty typické pro určitou oblast lidského 

vědění a poznání mívají svoje charakteristické znaky, s nimiž žáky nejlépe seznámí 

odborník na danou oblast.  

2) V běžném životě lidé působí jako odborníci na určitou oblast vědění nebo jednání. 

V každé oblasti se přirozeně pracuje s nějakými typy textů jako se zdroji informací, 

argumentů, jako s východisky pro další přemýšlení. Není důvod, aby tomu bylo ve škole 

jinak. To, jak pronikáme do určité oblasti vědění, je součástí poznávání dané oblasti.  

3) Výsledky výzkumů potvrzují, že samostatná práce s texty v naučných předmětech vede 

k lepším vzdělávacím výsledkům nejen ve čtenářské gramotnosti, ale i v daném oboru.  

4) Pokud práce s texty částečně nahrazuje učitelům výklad, efektivněji se využívá žákův 

školní čas – žák musí být aktivní, musí používat a rozvíjet i jiné dovednosti než jen 

pozorné naslouchání. Zvyšuje se příležitost pro individualizaci v přístupu k učení 

konkrétních žáků.  

5) V naučných předmětech je také mnoho důvodů pro práci s texty, které jsou přístupné 

skrz technologie.  

 

Jaké typy textů využívat 

 

Jestliže hovoříme o textu, který by v hodinách matematiky měl rozvíjet čtenářskou 

gramotnost, musíme kromě tzv. učebnicového textu předkládat žákům i jiné (velmi rozmanité) 

texty: texty z popularizačních médií různé úrovně spolehlivosti, texty šířené prostřednictvím 

internetu (včetně textů multimediálních), nelineární texty jako jsou grafy, diagramy, tabulky, 

modely, matematické zápisy, obrázky, náčrtky, fotografie apod. Uveďme si několik 

konkrétních příkladů. 

 

Souvislý text obsahující řadu matematických informací je velmi častou formou, která je učiteli 

používána jako úvodní pro žákovské aktivity. Při výběru textu je však třeba zvážit délku textu 

a jeho zajímavost vzhledem k cílové žákovské skupině. 
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V nejdražší zemi stojí litr benzinu 666 krát více než v té nejlevnější. I po vynechání 

Venezuely, kde je benzin v podstatě zadarmo, jsou v některých zemích těžících ropu 

pohonné hmoty desetkrát levnější než v nejdražším Norsku. Česko se s lednovou cenou 

33 korun za litr benzinu ve srovnání řadí spíše mezi dražší země. Do nejdražšího Norska, 

Nizozemska nebo Turecka mu ale stále schází přes deset korun. Data společnosti 

Associates for International Research (AIRINC) za letošní leden, která do interaktivní 

mapy zpracoval server CNN Money, ukazují kromě obřích rozdílů i na několik 

pozoruhodností. 

Kdyby například stál v Česku litr benzinu tolik, co ve Venezuele, bylo by často velmi 

obtížné za něj platit v hotovosti. Jeden litr totiž v zemi, která těží velké množství ropy 

a zároveň reguluje výrazně ceny pohonných hmot, vychází v přepočtu na sedm haléřů. 

Za korunu, tedy nejnižší nominální českou minci, by motorista v jihoamerické zemi 

natankoval 14 litrů. Za plnou nádrž by se tak většina řidičů i se spropitným vešla do 

pětikoruny.  
Zdroj: 

http://ekonomika.idnes.cz/kde-je-na-svete-nejlevnejsi-benzin-dr5-/eko-zahranicni.aspx?c=A150306_115014_eko-zahranicni_rny 

 

 

Příklad aktivity pro žáky 

Kolikrát víc zaplatíme podle údajů v článku v České republice za plnou nádrž (55 litrů) 

benzínu, než bychom zaplatili ve Venezuele? 

 

    

Vhodným úvodním textem mohou být i texty na úrovni „nedělní přílohy“. Navazující úkoly pro 

žáky však přinášejí i práci se serióznějším textem, jako je Online ročenka životního prostředí 

ČR.  

 

 

V České republice po horkém létě houby téměř vůbec nerostou, ale Slováci z okolí 

Trenčína se už mohou pochlubit nálezem téměř 800 hřibů dubových. K rekordnímu 

nálezu jim dopomohly nedávné deště v okolí města. Jak informuje televize Markíza, čtyři 

chlapi se o víkendu vydali na houby.  

„Dostali jsme telefonát od kamarádů, že rostou. Tak jsme se vydali do lesa a tady je 

výsledek,“ říká jeden z houbařů. Místo sběru zůstává přísně tajné. „Bylo to území dva 

krát dva kilometry,“ nechtěli chlapi víc prozradit.  
Zdroj: 

http://www.novinky.cz/koktejl/379256-slovenskym-houbarum-se-povedl-nalez-o-nemz-si-ti-cesti-mohou-nechat-jen-zdat.html 

 

 

Příklad aktivit pro žáky  

1) Odhadněte, kolik kusů hřibů dubových by bylo nalezeno na celém zalesněném území 
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ČR, kdybychom předpokládali stejnou „úrodu“ na kilometr čtvereční jako v úvodním 

textu.  

 

2) Odhad ověřte výpočtem. Jaké údaje budete k výpočtu ještě potřebovat? Využijte oddíl 

Složky prostředí v Online ročence životního prostředí České republiky, která je 

dostupná na http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=87.  

 

 

Mezi velmi jednoduché texty, které lze využít pro rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti, patří stručné nápisy a piktogramy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad aktivity pro žáky  

Zapište převodní vztahy mezi našimi a zahraničními jednotkami. Určete hloubku bazénu. 

Využijte údajů v úvodním textu, potřebné další údaje dohledejte.  

 

 

Málo obvyklým textem, který je ve škole využíván, je tzv. komiks. Následující ukázka je 

převzata z amerického časopisu Mathematics Teacher, který je určen učitelům matematiky 

základních a středních škol. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad aktivity pro žáky  

Pokuste se objasnit svým spolužákům, v čem spočívá vtip komiksu Normally Speaking. 
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Slovní úlohy a jejich tvorba 

 

Většina učitelů považuje slovní úlohy za tzv. kritické místo v matematice základní i střední 

školy. Jde o oblast, v níž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, kterou nezvládnou na 

takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a také aby mohla 

být tvořivě užívána v každodenním životě [5]. Příčiny tohoto stavu vidí učitelé v tom, že žáci 

nejsou schopni a někdy ani ochotni přečíst si pečlivě a opakovaně text slovní úlohy. Nechápou 

text, neumí si utvořit představu o tom, o čem text vypovídá. To jim brání převést úlohu do 

matematického jazyka, tj. provést matematizaci. Slovní úlohy se jim zdají být nudné a náročné.  

 

Potvrzuje se, že velký význam při řešení slovních úloh mají tzv. autentické slovní úlohy, které 

musí splňovat alespoň některé z následujících požadavků: 

- týkají se událostí, které by se mohly stát i v běžném životě 

- obsahují otázky, které by mohly v běžném životě zaznít 

- jejich účel musí být žákům jasný 

- jsou jednoduše formulované 

- údaje uvedené v úloze musí být k dispozici nebo musí být snadno dohledatelné 

- musí být konkrétní (úlohy se týkají určité konkrétní události), ne obecné. 

 

Při formulování autentických slovních úloh lze s výhodou využít aktuálních textů různých typů, 

které jsou svým obsahem blízké dnešní populaci, jsou pro žáky zajímavé, přinášejí konkrétní 

„příběh“.  

 

Dobré rady pro formulování úloh a aktivit pro žáky na základě autentického textu 

 

1) Alespoň první dvě aktivity musí vycházet přímo ze zvoleného textu. 

2) V dalších aktivitách nepoužívejte příliš mnoho „doplňujících“ textů. 

3) Připravte pro žáky také aktivity, ve kterých se musí některé údaje dohledat.  

4) Využijte i texty, ve kterých mohou být „matematické nepřesnosti“, s žáky text upravte. 

5) Při formulování úkolů nezapomínejte na odhad výsledku před výpočtem. 

6) Zařazujte aktivity, které žáky vedou k badatelským a manipulativním činnostem. 

7) Dejte žákům prostor pro vymýšlení úkolů pro spolužáky. 
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První stupeň základní školy 

 

Důležité aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

 

Ze zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci 

naučných předmětů, vyplývá, že v českém školním prostředí citelně chybí čtenářské vývojové 

kontinuum. Prvním přiblížením mohou být tzv. očekávané výstupy pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti, které jsou uvedeny v již zmiňované publikaci [6]. Pro přehlednost uveďme 

očekávané výstupy pro 1. stupeň ZŠ v plném znění. 

 

Žák na konci 5. ročníku: 

Ø v textu slovní úlohy vyhledá potřebné údaje k jejímu řešení 

Ø matematizuje slovní úlohy, situace i problémy z reálného života vyjádřené textem 

Ø ke znázornění a řešení matematické úlohy používá náčrtky, grafy, diagramy apod. 

Ø čte s porozuměním v nelineárních zdrojích (jednoduché tabulky, grafy, diagramy atd.) 

a informace z nich vyhodnocuje, případně formuluje problémové otázky 

Ø vhodně používá základní matematické pojmy a symboly k ústnímu i písemnému 

vyjadřování. 

 

Důležité aspekty rozvoje matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

 

Pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ jsou využívány všechny tematické okruhy 

RVP ZV. Při řešení slovních úloh je kladen důraz na vymezování problémů a jejich řešení. Ve 

spojení se čtenářskou gramotností je rozvíjena matematické komunikace. Mimořádně důležité 

je užívání pomůcek a nástrojů při manipulativních činnostech žáků. Matematické kompetence 

jsou utvářeny na úrovni odpovídající věku žáků. 
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Ilustrativní texty a aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ 

Biatlon 

Zdroj: HERMANN, T. České reprezentantky zabojovaly ve stíhacím závodě Český biatlon. Dostupný z WWW: http://www.biatlon.cz/ceske-

reprezentantky-zabojovaly-ve-stihacim-zavode/ 

 

 

Všech pět českých reprezentantek se postavilo na 

start desetikilometrového stíhacího závodu 

finálového kola Světového poháru v ruském Chanty-

Mansijsku. Nejvíce se dařilo Veronice Vítkové, která 

po čtvrtém místě ve sprintu vybojovala tentokráte 

pátou příčku. Gabriela Soukalová stejně jako ve 

sprintu uzavírala elitní desítku. Eva Puskarčíková 

doběhla osmnáctá a zajistila si účast v nedělním 

závodě s hromadným startem. Jitka Landová si po 

bezchybné střelbě polepšila o 32 míst až na 24. pozici! 

A tak nebodovala jen 50. Bára Tomešová. Vyhrála Darja Domračevová z Běloruska před 

německým duem Laura Dahlmeierová, Franziska Preussová. 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

A1 

Můžete z textu určit, kolik závodnic se zúčastnilo stíhacího závodu? Kolik bylo našich závodnic? 

 

A2 

Doplňte jména na stupně vítězů. 

 

  

 

 

     

      

      

 

A3 

Pořadatelé budou vyvěšovat vlajky zemí, jejichž závodnice se umístily na prvním, druhém 

a třetím místě. V našem případě budou potřebovat jednu vlajku Běloruska a dvě vlajky 

Německa. Poznáte je? Najděte je v nabídce: 
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Potřebujete poradit? Tady je nápověda:  

Běloruská vlajka není rozdělena na stejné díly. 

Německá vlajka není rozdělena na dvě části a její prostřední barvu najdete na všech zbylých 

vlajkách. 

 

A4 

Vyrobte si vlastní vlajku. Musí mít tvar obdélníku a musí být složená z libovolného počtu těchto 

tvarů:   

 

 

 

Dodržte následující postup: 

· zvolte si velikost obdélníku (vlajky) 

· nachystejte si tvary (rozmyslete si velikost, barvu apod.) 

· jednotlivé tvary přilepte na obdélník. 

 

A5 

Z textu vypište jména českých závodnic. Zkuste jim zaměnit jména a příjmení. Například máme 

závodnice Veroniku Vítkovou a Gabrielu Soukalovou. Záměnou může vzniknout Veronika 

Soukalová nebo Gabriela Vítková. Najděte co nejvíce různých kombinací všech jmen 

a příjmení.  

 

A6 

Prozkoumejte tabulku výsledků a zjistěte, co je uvedeno v jednotlivých sloupečcích. Pozor, 

jména závodnic jsou v anglickém jazyce.  
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A7 

V posledním sloupečku jsou u závodnic uvedeny časy, které strávily na trati.  O druhé závodnici 

víme, že byla na trati o 15,7 sekundy déle než Darja Domračevová. Jak dlouho byla na trati 

Laura Dahlmeierová?  Zjistěte stejné informace o prvních deseti závodnicích. 

 

A8  

V tabulkách výsledků obvykle bývá uvedena i země, kterou závodnice reprezentuje. Doplňte 

tyto údaje do dalšího sloupečku naší tabulky. Využijte dosud známé informace a následující 

nápovědu: 

V první desítce se umístily závodnice Itálie, Běloruska, České republiky, Ukrajiny, Německa, 

Francie, Finska, Ruska. Ruská závodnice přijela mezi závodnicí z Itálie a Ukrajiny. V cílovém 

finiši předjela závodnice Itálie zástupkyni Francie.  

Pro první desítku závodnic vám postačí tyto zkratky příslušných států: ITA, BLR, CZE, UKR, GER, 

FRA, FIN, RUS. Jakým způsobem zkratky vznikly?  

 

A9 

Využijte daný text a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Výchozí text obsahuje informace z oblasti zimního sportu, jednotlivé aktivity mají vzhledem 

k popularitě našich závodnic značný motivační potenciál.  Biatlon je sport mediálně vděčný, 

žáci nesporně znají jména sportovců, ale také význam termínu biatlon – sport, v němž jsou 

obsaženy dvě disciplíny (běh na lyžích a střelba). Čtení výchozího textu lze tedy považovat za 

funkční typy čtení praktického a věcného, ale částečně také čtení prožitkového, podněcujícího 

emocionální zážitky vztahující se k obsahu textu. Čtenář je připraven sdílet své prožitky, 

porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři, v tomto případě se spolužáky ve skupině. Žáci 

mohou uplatnit své vlastní zážitky ze sledování televizních přenosů biatlonových závodů. Čtení 

praktické se jak ve škole, tak v běžném životě často uplatňuje jako čtení vyhledávací 

a orientační. Vyžaduje dostatečné soustředění a pozornost, jeho cílem je co nejpřesněji 

porozumět zadávanému úkolu, usuzovat a hodnotit, vyhledat konkrétní informaci v textu, 

nebo v případě čtení orientačního získat základní povědomí o textu, který aplikuje, využije 

a zúročí k vlastnímu seberozvoji. Účelem věcného čtení je získání věcné informace o předmětu 

sdělení. Tento typ čtení žáci uplatní především v procesu získávání informací také v tištěných 

médiích. 

 

Svým charakterem a rozsahem je tato úloha vhodná pro skupinovou práci dvou až čtyř žáků. 

Do vícečlenných skupin je vhodné rozdělit víc sad pracovních listů, aby bylo zajištěno, že má 

každý žák možnost se s textem dostatečně a s potřebným porozuměním seznámit. 
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V početnějších skupinách si žáci musí rozdělit role, zvolit vedoucího, mluvčího skupiny apod. 

Práce ve skupinách vytváří vhodné prostředí pro jazykovou komunikaci. Aktivity využívají 

mezipředmětové vztahy: zeměpis – znalost geografických pojmů (Chanty-Mansijsk) a jejich 

umístění na mapě, cizí jazyk – čtení cizích jmen uvedených v tabulce v anglickém tvaru (Darya 

= Darja) a výtvarná výchova – výroba vlajek jednotlivých států apod.  

        

A1 

Žáci v textu vyhledávají správnou informaci. Pro některé je překvapivé, že správnou odpovědí 

na první otázku je: „Ne.“ Nesprávně se snaží odpovědět nějakým číslem určujícím počet. 

 

A2 

Je potřeba znovu najít správné informace v textu, bezchybně opsat cizí jména a uvědomit si, 

na které straně stupně vítězů se nachází závodník na druhém a třetím místě. Žáci si mohou 

všimnout, že na jedné straně je stupínek vyšší, což určuje jeho využití. 

Správné žákovské řešení: 

 

A3 

Tato úloha nutí žáky pozorně přečíst celou nápovědu a prohlédnout si vlajky. Někteří žáci se 

zájmem vyhledávají i zbývající vlajky v Atlasu světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 

Podle doporučeného postupu si žáci nejprve nakreslili/narýsovali plánek, vedle něj si 

narýsovali jednotlivé tvary, které vystřihli a nalepili. Někteří si připravili jen část tvarů, nalepili 

je a zjistili, že se jim zbytek vlajky zadanými tvary nepodaří pokrýt. Při přípravě počtu a velikostí 

dílčích tvarů tak pracovali se vztahem části a celku. 

Pro některé žáky je přínosné si připomenout, jakým způsobem mohou z jiného tvaru (čtverce, 
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obdélníku) vyrobit pravoúhlý trojúhelník. Pro žáky může také být novým pojmem lichoběžník. 

Není nutné obrazec pojmenovávat, důležité je všímat si jeho vlastností. 

 

 

 

 

 

 

 

Při práci ve skupinách se objevilo i plánování rozdělení vlajky na jednotlivé dílky 

i s volbou barev. 

 

 

A5 

Žáci vypíší z textu jména a příjmení českých závodnic. Obtížnost této kombinatorické úlohy 

vyžaduje postupovat systematicky a volit vhodný způsob záznamu. Pokud na úloze pracuje více 

žáků, musí se vzájemně domlouvat a pečlivě svá zjištění kontrolovat.  Úloha klade nároky také 

na trpělivost při psaní (vzhledem k rozsáhlému textu řada žáků zkráceného zápisu jmen). Najít 

všech 120 možností je nad možnosti žáků. Pokus o systematické řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 

Žáci se seznamují se zápisem výsledků ve výsledkové tabulce (někteří se s podobnou tabulkou 

setkají poprvé). Diskutují o významech údajů v jednotlivých sloupečcích, výrazně se projeví 

vlastní či např. televizním přenosem zprostředkovaná zkušenost s tímto typem závodu. 

Výhodné je zařadit úlohu v období, kdy žáci takovou zkušenost mají či ji mohou získat a jsou 

do děje o to víc vtaženi.  



22 

V prvním sloupci zleva je uvedeno konečné pořadí po druhé části závodu. Ve druhém sloupci 

je uvedeno pořadí závodnic na startu druhé části. Ve třetím sloupci je uvedeno příjmení 

a jméno závodnic. Číslo ve čtvrtém sloupci určuje časový odstup od startu první závodnice. 

V 5., 6., 7., 8. a 9. sloupci jsou zachyceny informace o výsledcích střelby (poznámka: 0 – zásah 

všech terčů, 1 – jedna chyba, 2 – dvě chyby, 3 – tři chyby). 5. a 6. sloupec udává výsledky 

střelby vleže, 7. a 8. sloupec výsledky střelby ve stoje, 9. sloupec souhrnné výsledky střelby. 

V posledním sloupci je výsledný čas (u první závodnice je uveden celkový čas, který na trati 

strávila v obou částech závodu, u dalších závodnic v tabulce je v posledním sloupci uveden 

pouze časový odstup od první závodnice, tj. o kolik byly pomalejší než první závodnice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žákovské řešení obsahuje chyby a nepřesnosti. Například v prvním sloupci není rozlišeno, zda 

se jedná o pořadí při startu v první či druhé části závodu. V posledním sloupci není 

specifikováno, o jaký čas se jedná. Čas střelby nebývá součástí výsledkové listiny.  

 

A7 

Úlohu je možné zařadit v období, kdy již žáci umí sčítat desetinná čísla a ovládají převodní 

vztahy (minuty a sekundy).   

Řešení:  

 

Domracheva Darya 28:14,4 

Dahlmeier Laura 28:30,1 

Preuss Franziska 28:30,3 

Makarainen Kaisa 29:16,2 

Vitkova Veronika 29:30,7 

Semerenko Valj 29:39,2 

Yurlova Ekaterina 30:16,1 

Wierer Dorothea 30:23,4 

Bescond Anais 30:27,1 

Soukalova Gabriela 30:29,1 
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A8 

Řešení spočívá ve správném přiřazení jména závodnice 

a zkratky státu, který reprezentuje. Většinou si žáci volí 

formu zápisu zkratky do tabulky výsledků. V prvním 

kroku si označí české závodnice a následně v úvodním 

textu dohledají státní příslušnost prvních tří závodnic.  

V druhé části pracují s indiciemi ze zadání úlohy.  

Řešení: BLR, GER, GER, FIN, CZE, UKR, RUS, ITA, FRA, 

CZE. 

  

A9 
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Prodej jablek 

Zdroj: letáček ovocnářské firmy Čtveřín 

 

 
 

Zadání aktivit pro žáky 

 

B1 

Přečtěte si letáček ovocnářské farmy Čtveřín. Bez přepočítávání odhadněte, kolik odrůd jablek 

farma Čtveřín nabízí. Odhady zapište. 

Každý z vás si pokuste vzpomenout na názvy uvedených odrůdy jablek. Společně z těchto 

názvů sestavte seznam, který bude seřazen podle abecedy. Ověřte správnost svého odhadu 

a do seznamu doplňte názvy odrůd, na které jste si nevzpomněli. 

 

B2 

Odpovězte na následující otázky.  

a) Jak dlouho budou prodejci na stanovištích? 

b) Na kterém stanovišti jsou prodejci nejdéle? Na kterém stanovišti jsou nejkratší dobu? 

Jak dlouhé jsou přestávky mezi jednotlivými prodejními dobami? 

c) Kde bude prodejce v 11:45 a kde ve tři čtvrtě na čtyři? 

d) Kolik času stráví prodejem 24. 2. 2015?  

 

B3 

Vytvořte plánek se zapsanými údaji o tom, kde se budou jablka prodávat a v kolik hodin.  Do 

plánku zaznamenejte trasu jízdy. Pro přesnější znázornění můžete využít i mapu dané oblasti.  
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B4 

Kdybyste bydleli v Tanvaldu a měli čas mezi 11 a 14 hodinou, které stanoviště prodejců by bylo 

pro vás nejvýhodnější?  

 

B5 

V jak velkých přepravkách si můžete převézt 52 kg jablek, když budete využívat pouze 

přepravky prodejců a všechny přepravky budete mít zcela zaplněny?  

 

B6 

Jakou slevu získá zákazník při předložení tohoto letáku?  Víte, co to znamená? 

Jak určíme 10 % z nějakého čísla? Při formulaci pravidla vám pomůže následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7 

Využijte daný text a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Úvodní text není náročný svou délkou, ale množstvím navzájem oddělených informací. Žáci se 

učí vyhledávat a chápat heslovitě zpracované informace v jejich plném rozsahu a kontextu 

reálného života, tyto informace vyhodnocují a dále zpracovávají. Využívají při tom 

mezioborové souvislosi (geografie, český jazyk, přírodopis). V rámci pracovní skupiny 

vyhodnocují porozumění textu jednotlivými členy. Učí se dovednosti zhodnotit text, rozpoznat 

rozdíly mezi informativním a reklamním (manipulativním) sdělením. Čtení výchozího textu 

(informace v letáku) lze tedy považovat za funkční typ čtení, který vyžaduje dostatečné 

soustředění a pozornost pro vyhledání konkrétních informací v textu. Pro slabší čtenáře může 

být drobný text a různý druh informací na malé ploše překážkou úplného porozumění.  

 

Vzhledem k věku žáků je vhodné práci s letákem uvést motivační aktivitou. Můžeme například 

podniknout „jablečný“ nákup. Cílem této aktivity je zjistit nabízené odrůdy jablek, seznámit se 

s funkcí „ovocno-zeleninové“ váhy v obchodě, vybrat si jedno jablko, samostatně zvážit 

a zaplatit, zapsat si název odrůdy, cenu za 1 kg a cenu za 1 jablko. Poté může být zahájena 

Číslo  10 % 

10 1 

20 2 

30 3 

40  

50  

100  
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společná práce ve třídě, při které každý žák obdrží leták s motivačním textem. Po seznámení 

s textem učitel položí žákům několik kontrolních otázek na porozumění textu. Rozdá 

připravené kartičky s názvy odrůdy jablek, které jsou uvedeny v letáčku. Počet odrůd odpovídá 

počtu skupin, které chce učitel vytvořit. Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Poté žáci chodí 

po třídě, vyvolávají „svou odrůdu“, „odrůdy“ se potkávají a utvoří pracovní skupiny. Každá 

skupina obdrží zadání úloh, volný list na výpočty a odpovědi a vytisknutou mapku prodejní 

oblasti. 

 

B1 

Tuto aktivitu doporučujeme zařadit jako motivační „postřehovou“ aktivitu ještě před zadáním 

skupinové práce. Názvy odrůd napíšeme na část tabule, která se dá zakrýt. Žákům názvy 

odkryjeme jen na několik sekund. Poté vyzveme žáky, aby na papír zapsali, kolik slov bylo na 

tabuli napsaných. Společně odhad porovnáme se skutečným počtem. Znovu odkryjeme tabuli 

a necháme žáky opět slova přečíst.  Po zakrytí tabule žáci zapíší všechny odrůdy, které si 

zapamatovali. Nakonec si žáci vše podle odkryté tabule zkontrolují, opraví chyby v názvech 

odrůd a doplní chybějící názvy.  

 

B2 

Velmi časté je užití pamětného počítání. Pro některé žáky je obtížné vyhledání správných 

výchozích informací z letáku.  

a) Velké Hamry – půl hodiny (tj. 30 minut) 

      Lučany – půl hodiny (tj. 30 minut)                 

      Smržovka – půl hodiny (tj. 30 minut) 

      Desná – jeden a půl hodiny (tj. 90 minut) 

      Držkov – půl hodiny (tj. 30 minut) 

 

b) Nejdéle jsou prodejci v Desné.  

Na ostatních stanovištích jsou prodejci stejně dlouho. 

Přestávky trvají půl hodiny, jen mezi Smržovkou a Desnou je přestávka 2 hodiny.  

   

c) 11:45 – kde bude prodejce nelze přesně určit (může být ještě ve Smržovce, nebo na cestě 

do Desné, na obědě, na nákupu, již v Desné apod.) 

15:45 – prodejce bude v Držkově 

 

d) Žáci mohou rozvinout úvahu, co všechno se skrývá pod slovy „strávit prodejem“. Zda se 

jedná pouze o samotnou dobu vyhlášenou pro prodej, zda započítají i čas mezi koncem 

a začátkem prodeje na různých místech a také, zda uvažují i o době potřebné na cestu 

z domu, na nakládání jablek atd. Samotný prodej bude trvat 3 a půl hodiny, tj. 210 minut. 

Celková doba prodeje (i s pauzami) je rovna 7 hodinám. 
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B3 

V rámci záznamu trasy jízdy se při ověřování v pláncích nevyskytl záznam o místě, ze kterého 

ráno prodejce vyjel, případně kam se vracel. Žáci nehledali místo, kde má ovocnářská firma 

svoje sídlo (Čtveřín).  

Na řešení této části žáci využili mapku prodejní oblasti, do které přímo zakreslili trasu podle 

údajů v letáčku. Někteří žáci si vytvořili vlastní mapku s oporou o skutečnou mapu. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4 

Úloha vyžaduje práci se dvěma údaji: nejbližší místo prodeje a vhodný čas nakupujícího. 

Žákovské řešení: 
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B5 

Správná řešení např.: 4 × 13 = 52 nebo 2 × 13 + 4 × 6,5 = 52. 

Pochopení úlohy i její řešení je velmi ovlivněno zkušeností žáků s tímto druhem prodeje 

i samotným slovem přepravka. Někteří žáci svoje řešení zapsali v podobě písemného sčítání. 

Jiní volí zápis vlastních poznámek bez ambice formální správnosti zápisu.  

 

B6 

Jednotlivé skupiny si pomocí tabulky připraví formulaci pravidla, které na závěr hodiny obhájí 

před ostatními skupinami. Učitel řídí diskuzi o tom, jakou slevu získá zákazník při předložení 

letáku. 
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Památné stromy 

Zdroj: MF Dnes – příloha Víkend 4. 4. 2015, foto http://www.wmap.cz/opk/stromy/strom/strom015.htm 

 

 

V metropoli roste 200 přísně chráněných 

stromů. Tady je hitparáda výjimečných 

jedinců, sestavená ve spolupráci s odborníky 

z podniku Lesy Prahy.  

1) Dub letní Karel v zámecké oboře 
v Kolodějích, nejmohutnější a nejstarší 
pražský strom (výška 18 m, obvod kmene 

710 cm), údajně vysazený za vlády Karla 
IV., roste na soukromém pozemku, tudíž 
není veřejně přístupný.  

2) Tis červený v Rajském dvoře v centru. 
400letý strom roste v privátním dvoře 
františkánského kláštera. Čítá 5 kmenů, 
z nichž jeden je pahýl ozdobený soškou 
Panny Marie. 

3) Platan javorolistý na Karlově náměstí 
roste už 170 let. Vzhledem k lokalitě a dostupnosti je to patrně nejznámější památný 
strom v Praze.  

4) Dub letní na Císařském ostrově v Bubenči dokumentuje průběh původního říčního 
ramene před velkou regulací Vltavy na přelomu 19. a 20. století.  

5) Linda (topol bílý) v poli u Satalic je od července 2013 nejnovějším přírůstkem na 
seznamu pražských památných stromů. Strom má dokonce svou ulici: K lindě. 

6) Dub letní v Satalické bažantnici ze 2. poloviny 19. století má obvod impozantního 
čtyřkmene 680 cm. 

7) Lípa srdčitá v Třebonicích roste jen kousek za zličínskou obchodní zónou. 200letý 
strom zdobí zahradu historické zemědělské usedlosti Chaby.  

8) Dub letní v Dolních Počernicích se nachází na soukromé zahradě v nejstarší části 
původní obce a jeho stáří je odhadnuto na 280 let. 

9) Jasan ztepilý v zámeckém parku v Čakovicích vyniká mohutností (výška 34 m, obvod 
kmene ve výšce 134 cm nad zemí 383 cm) a větví se do tří kmenů. Je starý cca 150 
let.  

10) Platan javorolistý v zahradě Kinských na Smíchově má obvod kmene 560 cm, je 
lokální dominantou. Byl vysazen pravděpodobně v roce 1826. 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

C1 

Následující tabulku rozstříhejte na jednotlivá políčka. Poté pro každý strom vytvořte dvojice, 

kde na prvním místě bude rodové jméno stromu a na druhém místě jméno druhové. 
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TIS JAVOROLISTÝ 

PLATAN ZIMNÍ 

TOPOL BĚLOKORÁ 

LÍPA ČERVENÝ 

JASAN ZPEPILÝ 

DUB BÍLÝ 

BUK SRDČITÁ 

DUB OPADAVÝ 

JEDLE LETNÍ 

MODŘÍN LESNÍ 

 

C2 

Pozorně si přečtěte úvodní text a vyhledané údaje zapište do tabulky s následujícím záhlavím. 

 

Strom Stáří Výška v cm Obvod v cm Počet kmenů 

 

C3 

Nastříhejte různobarevné provázky, které jsou stejně dlouhé, jako jsou obvody stromů. 

a) Porovnávejte délky provázků – obvodů kmenů jednotlivých stromů.   

b) Najděte způsob, jak zjistit přibližný průměr stromu.  

c) Jak určíte poloměr stromu? 

 

C4 

Změřte nejvyššího člena vaší skupiny. 

a) Kolikrát je jasan ztepilý vyšší než nejvyšší člen vaší skupiny?  

b) Kolik dětí by se muselo postavit na sebe, aby byli aspoň tak vysocí jako dub Karel? 

c) Kolik dětí z vaší třídy společně obejme dub ze Satalické bažantnice? 

 

C5 

Vyhledejte pokud možno přesně místa výskytu obou platanů javorolistých.  Na které nejbližší 

zastávce metra bychom museli vystoupit, kdybychom ke stromu chtěli dojít?     

 

C6 

Vyhledejte u uvedených druhů stromů rekordy (výšku, stáří apod.). Pracujte s encyklopedií 

nebo internetem. 

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Úvodní text je poměrně dlouhý, je však vhodně strukturován do odstavců, což napomáhá lepší 

orientaci v textu. Přírodovědná tematika je žákům blízká, text vede ke zjišťování zajímavých 

informací, které se týkají stromů v hlavním městě. Při řešení předložených aktivit žáci musí 
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prokázat dobré porozumění informacím, které zaznamenávají různými grafickými způsoby. 

V některých případech vyhledané informace zaznamenávají do připravené tabulky, jindy volí 

vlastní způsob záznamu. Následně vyhledané informace využívají. 

 

Při práci ve skupinách žáci rozvíjejí své schopnosti bádat a objevovat.  V aktivitě C3 např. 

hledají souvislost mezi délkou kružnice a jejím průměrem. 

 

C1 

Žáci skládají dvojice a pokud to lze, provádějí kontrolu v úvodním textu. 

 
 

C2 

Žáci k řešení využívají názvy stromů tučně vytištěné v textu, vyhledávají jednotlivé údaje 

a přehledně zapisují do tabulky. Nevyplňují celou tabulku, ale pouze údaje obsažené v textu, 

což je pro některé jedince matoucí.  

Zajímavá a diskusi vyvolávající je pro žáky skutečnost, kdy u jasanu ztepilého je uveden obvod 

kmene ve výšce 134 cm nad zemí 383 cm.  

 

C3 

Žáci musí mít k dispozici provázky různých barev, pásmo nebo metr. K řešení pomohou údaje 

v připravené tabulce, žáci si uvědomí délku jednotlivých obvodů. 

S využitím nastříhaných barevných provázků žáci prožitkově modelují kružnici (obvod stromu), 

vymýšlejí, jak co nejpřesněji změřit průměr stromu (přicházejí na střed kružnice). Úloha 
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podněcuje žáky k diskusi jak změřit průměr, poloměr stromu. Co je vlastně průměr, poloměr? 

Můžeme je u stromů změřit přesně? Chyby se objevují, pokud žáci ve svých úvahách vynechají 

střed kružnice. Často potom neměří průměr, ale sečnu kružnice. Druhým významným 

faktorem, který se podílí na chybném určení průměru, je nepřesné vymodelování kružnice.  

 

C4 

 

a) Odpověď o 32,59 m je zde založena na výpočtu 34 – 1,41.  

  

b) Při ověřování této aktivity postupovaly různé skupiny odlišně. Někteří žáci 

zaznamenávali výšku jednotlivých spolužáků, postupně čísla sčítali a ve chvíli, kdy byl 

součet vyšší než 18 m, zjistili počet sčítanců. V druhé skupině žáci propočítali průměrnou 

výšku spolužáků a pomocí opakovaného sčítání určili počet žáků. Jedna skupina 

odpověděla bez většího rozmýšlení: „Všechny děti ze třídy.“ 

 

c) Můžeme využít toho, že rozpětí rukou se přibližně rovná výšce člověka.  Pomocí 

pamětného sčítání dospějeme k součtu většímu než 680 a poté spočítáme počet 

sčítanců. 

 

C5 

K řešení bylo třeba využít mapu Prahy. Většina skupin si v úvodním textu podtrhla části Prahy, 

kde se památné stromy nacházejí.  Jedna skupina pracovala pouze s mapou, kde vyhledávala 

části Prahy. Ostatní skupiny využily www.mapy.cz, což jim výrazně usnadnilo práci. Rychle se 

pak zorientovaly, kudy projíždí metro a na které zastávce je nejvýhodnější vystoupit.  

 

Částečné žákovské řešení: 

 

  
 

C6 

Práce s internetem, vyhledávání informací z knih. Žáci vyhledávají, zpracovávají informace 
a rozhodují o jejich významnosti. Volí si informace, které zaznamenají.  
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Oči do vesmíru 

Zdroj: Junior. Oči do vesmíru. Praha: RF Hobby, s. r. o, 2015, č. 2, 2006  
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Zadání aktivit pro žáky  

 

D1 

Pečlivě si přečtěte text u fotografií čtyř dalekohledů. Vytvořte tabulku, do které přehledně 

zaznamenáte následující údaje o každém dalekohledu: 

· název dalekohledu a jeho zkratku 

· průměr zrcadla 

· rok, ve kterém byl nebo bude postaven 

· poloha. 

 

D2 

Narýsujte číselnou osu a vyznačte barevně roky, kdy byly (nebo budou) dalekohledy uvedeny 

do provozu. Zvolte vhodné měřítko! 

 

D3 

Odpovězte na následující otázky. 

a) Který dalekohled má nejmenší zrcadlo? 

b) Který dalekohled je nejstarší? 

c) Kolik let již je v provozu dalekohled na Kanárských ostrovech? 

d) Kolik let ti bude v roce, kdy bude postaven dalekohled TMT? 

e) Který dalekohled se rokem svého sestrojení nejvíce blíží roku tvého narození? 

Pokládejte si navzájem podobné otázky, které souvisí s údaji v tabulce. Zapište je a u každé 

uveďte i správnou odpověď.  

 

D4 

Pracujte s mapou světa. 
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Vyhledejte na mapě přibližnou polohu všech čtyř dalekohledů a místa označte A-D: 

  

 

 

 

 

 

Narýsujte úsečky, které všechny tyto body vzájemně propojí. 

Změřte vzdálenosti mezi jednotlivými body s přesností na mm a zapište. 

Vzdálenosti porovnávejte (větší, menší) a určujte rozdíly (větší o, menší o). 

Najděte nejkratší a nejdelší vzdálenost dvou dalekohledů (vyznač barevně). 

 

D5 

Vytvořte zmenšené a zjednodušené papírové modely zrcadel (budeme předpokládat, že 

zrcadlo má tvar kruhu). 

Postup:  

· vypočítejte poloměry jednotlivých zrcadel, 

· narýsujte kružnice daných poloměrů v měřítku 1 : 100, 

· přesně vystřihněte kruhy a označte je příslušnou zkratkou, 

· seřaďte modely zrcadel podle libovolných kritérií a nalepte je na velký papír. Můžete 

využít libovolný směr (zleva doprava, shora dolů, šikmo nahoru). Princip řazení zapiš 

a označ barevnou šipkou. 

 

Ve skupině procvičujte porovnávání nebo umístění modelů zrcadel v řadě formou hádanek. 

a) Myslím si zrcadlo, které je třetí zleva.  Ke kterému dalekohledu patří? 

b) Zrcadlo, na které právě myslím, má průměr 39 300 mm.  Na kterém místě zleva ho najdu? 

Pokládejte si navzájem podobné otázky. Zapište je a u každé uveďte i správnou odpověď. 

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Úvodní text s fotografiemi dalekohledů lze považovat za vhodný námět i pro práci žáků na 

prvním stupni přesto, že je třeba předpokládat určitou úroveň čtenářské gramotnosti žáků. 

Text obsahuje řadu odborných termínů. Jeho pochopení tedy vyžaduje dostatečné 

soustředění a pozornost. Text umožnuje žákům seznámit se s fyzikálními pojmy (dalekohled, 

zrcadlo, gravitace apod.). Všichni žáci nemusí všem pojmům ihned porozumět, v rámci 

pracovní skupiny si žáci své poznatky vyměňují, vzájemně komunikují.  

 

Pro vytvoření pracovních skupin žáků využijeme jednotlivé texty pro čtyři dalekohledy, které 

získáme rozstříháním úvodního textu. Ten použijeme tolikrát, kolik budeme mít skupin 

A E-ELT Evropský extrémně velký dalekohled    

B VLT Velmi velký dalekohled                          

C GTC Kanárský velký dalekohled                     

D TMT Třicetimetrový dalekohled                     
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maximálně po čtyřech žácích. Každý žák si vylosuje složený lísteček s obrázkem a informacemi 

o jednom dalekohledu. Žáci vytváří skupiny, ve kterých se „sejdou“ různé dalekohledy. Při 

zadání pracovního listu s jednotlivými aktivitami je třeba s žáky domluvit, že každý ve skupině 

odpovídá za svůj vylosovaný dalekohled. To znamená, že musí informace o svém dalekohledu 

zaznamenávat do tabulek, map, na číselnou osu apod., což zajišťuje aktivní práci všech členů 

skupiny. Pro přehlednější práci je vhodné vytisknout úvodní text ve velikosti A3. 

 

D1 

Žáci si připraví záhlaví tabulky tak, aby nevynechali žádný údaj, který mají u jednotlivých 

dalekohledů zaznamenat: název dalekohledu a jeho zkratku, průměr zrcadla v metrech, rok 

(kdy byl nebo bude postaven) a kde se dalekohled nachází. Každý žák ve skupině doplní 

hodnoty pro svůj dalekohled. Průměr kruhu je zadán většinou pomocí desetinných čísel, je 

také třeba dbát na přesný opis zeměpisných názvů vyjadřující polohu umístění dalekohledů. 

Se zápisem jednotlivých položek většinou nemají žáci problémy, ve skupině si navzájem 

zapsané údaje kontrolují. 

 

 

 

D2 

Je třeba, aby žáci část číselné osy pečlivě rozměřili pomocí pravítka a barevně označili 

letopočty, kdy byly (nebo budou) dalekohledy uvedeny do provozu. Opět každý člen skupiny 

zodpovídá za svůj dalekohled, ostatní kontrolují a pomáhají si navzájem. 
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Někteří žáci používali pro označení dalekohledů jejich zkratky, jiní názvy jednotlivých 

dalekohledů.  

 

 
 

D3 

Při odpovědích na otázky se žáci orientují na číselné ose, pamětně propočítávají správná 

řešení, zapisují pouze heslovité odpovědi. 

a) Nejmenší zrcadlo má dalekohled VLT (Z Kanárů až ke hvězdám). 
b) Tento dalekohled je také nejstarší. 
c) GTO (Z Kanárů až ke hvězdám) byl v roce 2015 v provozu sedm let.  

d) TMT (Bedlivý pozorovatel) bude postaven v roce 2020, žáci musí podle svého roku 
narození dopočítat, kolik jim bude let. 

e) Odpověď na tuto otázku opět záleží na roku narození žáků.  
 

D4 

Autentické žákovské řešení (velikosti úseček závisí na velikosti zadané mapy):   
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D5 

V této úloze je potřeba znát pojem poloměr kruhu a způsob jeho výpočtu ze známé délky 

průměru. Žáci musí narýsovat kružnici v měřítku 1 : 100. 

 

 

Ukázky žákovských řešení, druhé řazení odpovídá zadání: 

 

Procvičování porovnávání nebo umístění modelů zrcadel v řadě formou hádanek: 
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Tři děti za sekundu 

Zdroj: Kniha SIHELLA, S. Světové rekordy. Bratislava: Perfekt, 2005. 

 

 

Každou sekundu se ve světě narodí 3 děti. Za 

každé 4 dny se zvýší počet obyvatel planety 

o 1 milion. Každé 3 roky naroste světová populace 

o přibližně 240 až 260 milionů lidí, přičemž k 98% 

nárůstu dochází v rozvojových zemích. U více než 

30 národů zemí třetího světa dojde v příštích 30 

letech ke zdvojnásobení obyvatelstva, což bude 

mít radikální dopad na demografickou nerovnost 

planety. Například Pákistán, který měl v roce 1950 

méně než 40 milionů obyvatel, vytlačí podle 

odhadů USA z třetího místa žebříčku nejpočetnějších národů, přičemž první dvě místa 

patří Indii a Číně. V případě Nigérie dojde asi ve stejném období ke ztrojnásobení místní 

populace, čímž se dostane na páté místo tohoto žebříčku.  
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

E1 

a) Z údajů v textu vypočítejte, kolik dětí se přibližně na Zemi narodí za 1 minutu, za  

1 hodinu, za 1 den. 

b) Kolik dětí přibude na naší planetě za týden, za měsíc, za rok, za tři roky? 

c) Najděte v textu, o kolik se přibližně zvýší populace za 3 roky. Zjištění porovnejte 

s výpočty z předcházejícího úkolu. 

 

E2 

Na internetu (např. http://www.vsudedobre.cz/svetvcislech-lidstvo/) si vyhledejte aktuální 

počty obyvatel jednotlivých kontinentů, údaje si zapište a sestavte tabulku, ve které budou 

uspořádány kontinenty podle počtu obyvatel. 

a) Který kontinent má obyvatel nejvíce a který nejméně? Proč tomu tak asi je?  

b) O kolik víc obyvatel žije v Africe než v Evropě? 

 

E3 

Platí pravidlo, že čím je větší rozloha světadílu, tím více lidí na něm žije? Pokuste se obhájit svá 

tvrzení, najít argumenty. Využijte následující údaje:  

 



40 

Světadíl                Rozloha 

Asie    44 410 000 km2 

Afrika    30 329 000 km2 

Severní a Střední Amerika 24 360 000 km2 

Jižní Amerika   17 843 000 km2 

Antarktida                           13 175 000 km2  

Evropa    10 382 000 km2 

Austrálie a Oceánie    8 910 000 km2  

 

E4 

Teď se podíváme po Evropě. Zjistěte počty obyvatel a rozlohy států, které sousedí s Českou 

republikou. Údaje zpracujte do přehledné tabulky. Odpovězte na otázky: 

a) Který z našich sousedních států má nejvíce obyvatel? 

b) O kolik kilometrů čtverečních je rozloha Polska větší než rozloha ČR? 

 

E5 

Využijte údaje ze své tabulky a vytvořte podobné otázky pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

V textu je mnoho informací jdoucích bezprostředně za sebou. Z pohledu matematiky se zde 

žáci setkávají s vícecifernými čísly, procenty, jednotkami délky i plochy. S textem můžeme 

pracovat po částech, pro snadnější orientaci a porozumění textu je možno jednotlivé části či 

věty „odsadit“. Žáci při čtení textu sledují nové informace a osvojují si významy některých 

méně známých pojmů. Jedná se o nejvyšší stupeň věcného čtení – čtení studijní.  

 

Jednotlivé žákovské skupiny se mohou jmenovat podle kontinentů, žáci se do těchto skupin 

mohou rozdělit podle toho, zda ví o daném kontinentu nějakou pravdivou informaci. Pokud 

žák žádnou informaci neví, musí si ji vyhledat v encyklopedii nebo na internetu, a až poté se 

může zařadit. Je třeba zajistit rovnoměrné rozdělení žáků do jednotlivých „kontinentů“.  

 

E1 

a)  

Čas (dny)  Čas (hodiny) Čas (minuty) Čas (sekundy) Počet dětí 

   1 3 

  1 60 3 · 60 = 180 

 1 60  180 · 60 = 10 800 

1 24   10 800 · 24 = 259 200   

 



41 

b) 

Čas (roky) Čas (měsíce) Čas (týdny) Čas (dny) Počet dětí 

   1 259 200   

  1 7 259 200 · 7 = 1 814 400 

 1  30 1 814 400 · 30 = 54 432 000 

1   365 365 · 259 200 = 94 608 000 

3   1 095 1 095   1095 · 259 200 = 283 824 000 

 

Při výpočtech mohou žáci uvažovat i měsíce, které mají 28, 29 a 31 dnů a také přestupné roky 

s 366 dny.  

Podle výpočtů přibude na Zemi za 3 roky přibližně 283 824 000 dětí. V textu najdeme 

následující informaci o vzrůstajícím počtu lidí za 3 roky: Každé 3 roky naroste světová 

populace o přibližně 240 až 260 miliónů lidí. Tato informace je komplexnější. Jsou v ní 

zohledněna nejen narození dětí, ale i úmrtí. Zároveň je třeba si uvědomit, že předpokládaný 

nárůst je uveden přibližně (není zřejmé, kolik přesně se během 3 let narodí dětí a kolik lidí 

zemře).  

 

E2 

K vyhledávání informací o počtech obyvatel jednotlivých kontinentů využívají žáci uvedené 

webové stránky a zpracovávají informace do tabulky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nejsou žáci při čtení zadání dostatečně pozorní, může dojít k mylnému zpracování 

tabulky. V autentickém žákovském řešení jsou uvedeny nejprve počty obyvatel měst a až na 

konci tabulky jsou zapsány kontinenty (a ještě ne všechny). K vlastní reflexi chybného 

zpracování může vést závěrečné zhodnocení úkolu v rámci celé třídy. 
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a) Téma poskytuje výbornou možnost diskuze mezi skupinami. Žáci přicházejí na zajímavá 
zdůvodnění. 
 

 

 

b) Při řešení úkolu žáci využívají písemné odčítání. 
Po žácích vyžadujeme slovní odpověď. 

 

E3 

Pokud zadání obsahuje 

více otázek, mnohdy žáci 

považují úkol za splněný, 

pokud odpoví pouze na 

jednu z nich.  Rozhodnou, 

zda je tvrzení pravdivé, zdůvodnění však neuvádějí. Pro zdůvodnění mohou žáci využít tabulku 

z aktivity E2, kterou doplní sloupcem, ve kterém bude uvedena rozloha jednotlivých 

kontinentů. Potom již snadno najdou dvojici kontinentů, kde kontinent s menší rozlohou má 

větší počet obyvatel. 

 

Kontinent Počet obyvatel Rozloha 

Asie 3 879 000 000 44 410 000 km2 

Afrika 1 000 000 000 30 329 000 km2 

Evropa  731 000 000 10 382 000 km2 

Severní a Střední Amerika 515 000 000 24 360 000 km2 

Jižní Amerika 386 000 000 17 843 000 km2 

Austrálie a Oceánie   36 000 000   8 910 000 km2 

Antarktida 0 13 175 000 km2 

 

E5 

a) Sousední země a jejich počty obyvatel: 

 Německo  80 333 700 

 Polsko   38 511 824 

 Slovensko    5 410 728 

 Rakousko    8 404 252 

Z našich sousedních států má nejvíce obyvatel Německo. 

 

b)  

Polsko   312 679 km2 

Česká republika   78 867 km2 

Polsko má o 233 812 km2 větší rozlohu než Česká republika. 
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Předpověď počasí 

Zdroj: MF Dnes sobota 9. 5. 2015 
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Zadání aktivit pro žáky 

 

F1 

Předpověď počasí pro krajská města České republiky uvádí předpokládané noční a denní 

teploty a rychlost větru. Uspořádejte tyto údaje do přehledné tabulky. 

Ke grafickému znázornění použijte tři sloupcové diagramy jednotlivě pro denní teplotu, noční 

teplotu a rychlost větru, nebo tyto údaje znázorněte v jednom diagramu. Poté odpovězte na 

následující otázky. 

a) Ve kterých městech očekáváme nejnižší denní teplotu? 

b) Ve kterých městech očekáváme nejvyšší denní teplotu? 

c) Ve kterých městech očekáváme nejnižší noční teplotu? 

d) Ve kterých městech očekáváme nejvyšší noční teplotu? 

e) Ve kterých městech očekáváme nejnižší rychlost větru? 

f) Ve kterých městech očekáváme nejvyšší rychlost větru? 

 

F2 

U evropských měst jsou za názvem města uvedeny dva údaje (některá z písmen J, P, O, Z, D, B 

a číselná hodnota).  

a) Vysvětli, o jaké údaje se jedná.  

b) Existují v uvedeném přehledu města, které mají „stejné počasí“?  

c) Podle čeho jsou evropská města v přehledu uspořádána? 

d) Seřaďte sestupně města podle předpokládaných denních teplot. Pomohou vám 

připravené kartičky, které si můžete vystřihnout a ve správném pořadí nalepit. 

 

Athény 24  Londýn 16 

Berlín 21  Madrid 26 

Bratislava 22  Mnichov 20 

Brusel 16  Moskva 18 

Budapešť 24  Oslo 13 

Helsinky 11  Paříž 19 

Istanbul 21  Řím 27 

Kodaň 12  Varšava 20 

Lisabon 25  Vídeň 22 

 

e) Do připravené tabulky zapište počty evropských měst s uvedenou denní teplotou: 
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F3 

Využijte úvodní předpověď počasí a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Sledování předpovědi počasí je každodenní potřebou běžného života téměř všech lidí. Může 

jít o přijetí informací v textové podobě, nebo je (především televizním divákům) předkládána 

kombinace mluveného slova a grafického zpracování informací. V průběhu práce s úvodním 

textem se žáci učí dekódovat zaznamenané informace, kriticky je posuzovat například 

z pohledu vlastní zkušenosti či jiných informačních zdrojů. Téma počasí i zpracování dat 

s využitím mapy vytváří značný potenciál propojení mezi jednotlivými školními předměty 

(např. přírodověda, vlastivěda). Text je jednoduchý, přehledně uspořádaný, dobře 

srozumitelný. Žák si procvičuje orientaci v textu, vyhledávání potřebných údajů a jejich 

porovnávání, sestavování tabulky, práci s tabulkou – zápis údajů z textu do správných řádků 

a sloupců, tvoření grafu. 

 

Při sestavování žákovských skupin si může učitel připravit lístky, na kterých jsou napsány údaje 

o různých teplotách. Skupinu vytvoří žáci, kteří mají na lístku stejný údaj, např. 7°C (nejnižší 

uvedená noční teplota), 13°C (nejvyšší uvedená noční teplota) apod. Pro každou skupinu je 

připraven úvodní text a pracovní list s tabulkami.  

 

F1 

Údaje z mapky zpracovávají žáci do tabulky.  

Tabulku je možné vytvořit i na počítači  

a využít ji pro vytvoření sloupcových diagramů. 
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Zápis správných a úplných odpovědí na otázky 

(žákovské řešení): 
 

 

F2 

Správné odpovědi: 
a) Uvedené písmeno je zkratkou počasí (viz Legendu vlevo pod mapou ČR) 
b) Ano (např. Brusel a Londýn, Bratislava a Vídeň). 
c) Evropská města jsou uspořádána podle abecedy. 
d)  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  

   

                                                  

                    

 

F3 

Ukázka žákovského úkolu pro spolužáky: 

Hledej v mapě! V kolika městech je teplota vyšší než 18°C? 
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Rozměr Země 

Zdroj: Kniha SIHELLA, S. Světové rekordy. Bratislava: Perfekt, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

G1 

Pozorně si přečtěte text a barevně vyznačte slova, která neznáte, nebo části vět, kterým 

nerozumíte a potřebujete je vysvětlit. Hledejte význam slov ve slovníku, encyklopedii nebo na 

internetu.  

 

G2 

Vysvětlete, co je obvod Země. Využijte glóbus, míč, polystyrenovou kouli, provázek apod.  

 

G3 

Zopakujte si pravidla pro zaokrouhlování. Obvod Země postupně zaokrouhlete na desítky, 

stovky, tisíce a desetitisíce kilometrů. 

 

G4 

Převeďte obvod Země na metry, decimetry, centimetry a milimetry. 

 

G5 

Představte si, že bychom chtěli obejít Zemi po rovníku pěšky. 

a) Jak dlouho by nám to trvalo, kdybychom se pohybovali průměrnou rychlostí chodce?   

b) Kolik by to bylo hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků? 

c) Kolik párů bot bychom spotřebovali za předpokladu, že nám jeden pár vydrží 2 000 km? 

d) Kolik bychom zaplatili za boty, počítáme-li průměrnou cenu za 1 pár 1 000 Kč? 

e) Za jak dlouho bychom tuto vzdálenost urazili na koloběžce, na kole, v autě, letadlem? 

K výpočtům použijte tyto průměrné rychlosti: koloběžka 10 km/h, kolo 20km/h, auto 

80 km/h, letadlo 900 km/h. 

 

G6 

Opravdu bychom mohli Zemi po rovníku celou obejít? (Než odpovíš, prozkoumej tuto cestu 

kolem Země na globusu.) 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Motivační text je krátký, obsahuje pouze několik výchozích informací a údajů, poskytuje však 

příležitost k realizaci řady aktivit, zaměřených nejen na kognitivní, ale i afektivní komponentu 

rozvoje osobnosti žáka. Text umožňuje rozvíjet také mezipředmětové vztahy ve vzdělávacích 

oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět.  

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti jakož i kritického myšlení je vhodné při práci s tímto textem 

využít metodu INSERT. Název je zkratkou anglického označení „interactive noting system for 

effective reading and thinking“. Jak plyne z názvu, jedná se o metodu využívající interaktivních 

poznámek, které směřují čtenáře k rozvoji efektivního čtení a psaní. Ve svém celkovém pojetí 

vede tato metoda k porozumění přečtenému textu, rozhodování o vztahu ke čtenému textu 

v průběhu čtení a ke třídění informací do tabulky. Informace v textu dělí totiž do čtyř skupin 

na známé, rozporuplné, nové a neznámé. Značky, které žáci používají, udržují jejich pozornost, 

pomáhají jim s porozuměním a učí žáky chápat vzdělávání ne jako pouhé pamětné osvojení si 

informací, ale především jako proces, jehož nedílnou součástí je myšlení.  

 

Vzhledem k zadaným aktivitám je vhodné žáky rozdělit do skupin po třech. Každá skupina 

potřebuje totiž „odborníka na zaokrouhlování“, „odborníka na převody jednotek délky“ 

a „odborníka na výpočty“. Žáci se nejprve sami označí za jednotlivé experty, poté se utvoří 

tříčlenné týmy odborníků. 

 

G1 

Žáci pracují s textem metodou INSERT, kdy označují neznámé pojmy, které následně musí 

vyhledat a osvětlit. Pracují převážně na internetu a se slovníkem cizích slov. 

 

 

 

G2  

Při řešení tohoto úkolu žáci 

nejčastěji využívají globus a 

provázek. Obvodem chápou délku 

nejdelší rovnoběžky (rovníku). 

Někteří používají pro modelování 

obvodu Země polystyrenovou 

kouli, která je rozříznutá na dvě polokoule.  Ověřují si správnost tvrzení, že rovník je myšlená 

kružnice, která „rozděluje planetu na dvě polokoule“. Žáci přicházejí na to, že planetu 
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nerozdělí na dvě polokoule kružnice ale kruh. Někteří žáci potřebují návodné otázky, např.: 

„Co je kružnice? Jak může pouze kružnice rozdělit kouli na poloviny?“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 

Úloha je zaměřena na dovednost žáků zaokrouhlovat pětimístné číslo 40 076.  

 

Obvod Země 40 076 

Zaokrouhleno na desítky 40 080 

Zaokrouhleno na stovky 40 100 

Zaokrouhleno na tisíce 40 000 

Zaokrouhleno na desetitisíce 40 000 

 

G4  

Úloha je zaměřena na převody jednotek délky. Žáci opět pracují 

s obvodem Země a jeho délku převádějí z kilometrů na metry, 

decimetry, centimetry a milimetry. Převody mohou provádět 

v libovolném pořadí. Podle míry zvládnutí učiva mohou žáci 

využívat tabulky převodů. Některé skupinky si zvolily přehledný 

zápis a s pomocí převodní tabulky jim úkol nezpůsobil obtíže. 

  

Délka rovníku v metrech 40 076 000 

Délka rovníku v decimetrech 400 760 000 

Délka rovníku v centimetrech 4 007 600 000 

Délka rovníku v milimetrech 40 076 000 000 

 



50 

G5 

a) Žáci musí nejprve zjistit, jaká je průměrná rychlost chodce. Při zjišťování využívají 

většinou internet (průměrná rychlost chodce je 5 km/hod). 

Skupiny postupně přicházejí na možné řešení pomocí pamětného nebo písemného 

dělení 40 076 : 5 = 8 015,2 

 

b) Pro výpočet žáci využijí opět písemné nebo pamětné dělení. Kolem rovníku bychom šli 

přibližně 334 dní, tj. asi 47 týdnů nebo 11 měsíců či necelý rok.  

 

 

 

 

 

 

c) Spotřebovali bychom 21 párů bot (40 076 : 2 000 = 20,038).  

 

d) Za boty bychom zaplatili 21 000 Kč (21 · 1 000 = 21 000).  

 

e) Pracujeme se zaokrouhlenými údaji. K výpočtům použijeme zadané průměrné rychlosti, 

zaokrouhlené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Většinou žáci pracují 

s výchozím číslem 40 076 km. Při počítání bez zaokrouhlení je možné využít kalkulačky.  

 

Dopravní 

prostředek 

Průměrná 

rychlost 
Doba v hodinách 

Zaokrouhleno 

(v hodinách) 

koloběžka 10 km/h 40 076 : 10 = 4 007,6 4 008 

kolo 20 km/h 40 076 : 20 = 2 003,8 2 004 

auto 80 km/h 40 076 : 80 = 500,95 501 

letadlo 900 km/h 40 076 : 900 =!  44,53 45 

 

G6  

Při řešení tohoto úkolu vycházeli žáci ze zkušenosti z aktivity G1. Většina ani nepotřebovala 

znovu zkoumat globus nebo mapu. Objevily se odpovědi typu: „Ne, museli bychom i lodí.“ „Ne, 

neumíme chodit po vodě.“ 
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Koruna Himaláje 

Zdroj: http://www.honzatravnicek.cz/layout/images/file/abc20-S20-21_K2.pdf nebo tištěná verze časopisu ABC 

 

 

Po návratu do základního tábora měl tým důvod 

oslavovat, nejvíce však Jaroš, pro kterého šlo 

o dvojnásobné vítězství. Nejenže vylezl na K2, ale hlavně 

výstupem dokončil misi, kterou si vytyčil před 15 lety: 

dosáhnout všech 14 vrcholů osmitisícovek. Všechny se 

nacházejí v Himaláji a ten, kdo na nich stane, získá 

pomyslnou korunu Himaláje. Klub korunovaných 

osmitisícovkářů má 33 členů. Z toho pouhých 15 zvládlo 

výstupy bez použití kyslíkové bomby. Oním patnáctým 

je právě Radek Jaroš, mimo jiné i první Čech, kterému se 

to podařilo.  

Osmitisícovky Radka Jaroše 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

H1 

Pozorně si přečtěte text a odpovězte na otázky: 

a) Ve kterém roce se R. Jaroš rozhodl zdolat všech 14 vrcholů osmitisícovek, jestliže zpráva 

byla v časopisu ABC uveřejněna v roce 2014? 

b) Kolik horolezců v té době získalo korunu Himaláje? 

c) Kolik z nich použilo při výstupu kyslíkovou bombu?  

d) Jakým způsobem zdolával osmitisícovky náš horolezec?  

 

H2 

Na kartičky vhodného formátu pozorně pište názvy všech osmitisícovek i s jejich výškou. 

Zkontrolujte správnost údajů. Seřaďte kartičky s názvy hor podle jejich výšky nejdříve 

vzestupně, potom také sestupně. Jednu z řad nalepte na volný list a zapište, o jaké řazení se 

jedná. 
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H3 

Vybírejte si dvojice vrcholů a porovnávejte jejich výšky. 

Vyberte si trojici vrcholů. Která hora je nejvyšší a která nejnižší z této trojice? 

 

H4 

Všechny výšky vrcholů na kartičkách mají na místě tisíců číslici 8. Přesto jsou mezi jejich výškou 

rozdíly. Vypočítejte výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší osmitisícovkou.  

Vyberte si alespoň dvě další dvojice vrcholů a zjišťujte jejich výškové rozdíly. Zjištěné výpočty 

zapisujte. 

 

H5 

Je zajímavé sledovat „hru" s výškovými údaji, pokud do naší aktivity pozveme různé jednotky. 

Zkuste to také. Převeďte nadmořskou výšku alespoň jedné osmitisícovky na km, dm, cm a mm 

a sledujte, jak se číslo proměňuje. 

 

H6 

V běžném životě často nepotřebujeme úplně přesné údaje, stačí nám přibližné hodnoty. 

Procvičte si pomocí osmitisícovek, jak na to. Zaokrouhlete výšku všech těchto hor na desítky 

a stovky metrů, k zápisu použijte tabulku. Změní se něco, pokud číslo nejdřív zaokrouhlíte na 

desítky a poté na stovky? Zdůvodněte.  

 

H7 

Vytvořte si „obraz" putování R. Jaroše po vrcholech.  

· Sestavte diagram (na milimetrový papír), do kterého budou zaznamenány letopočty 

a nadmořská výška hor.  

· Zvolte vhodné měřítko pro roky a nadmořskou výšku.  

· Pozorně vyznačujte na obě osy potřebné údaje.  

· Pečlivě rýsujte. 

 

H8 

Využijte daný text a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci jsou pomocí úvodního textu přizváni do specifického sportovního odvětví a seznamují se 

s novými geografickými pojmy. V textu se setkávají nejen s pohořím Himaláje, ale nová jsou 

především pojmenování vrcholků hor. Žáky je třeba upozornit na chybu v úvodním textu. 

Všechny osmitisícovky neleží v Himaláji, některé jsou v pohoří Karakoram. Při zodpovídání 

otázek vyhledávají odpovědi na otázky jak v souvislém textu, tak i v přehledné tabulce.  
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Charakter textu a z něj odvozených aktivit vytvářejí vhodné prostředí pro práci ve skupinách. 

Žáci spontánně utvoří čtyřčlenné skupiny dle vzájemných sympatií. Každá skupina obdrží 

zadání pro každého žáka. Úlohy řeší žáci buď společně, nebo si úlohy mezi sebou rozdělí. 

V každém případě musí na konci celá skupina řešení úloh projít a zkontrolovat společně.  

 

H1 

Při hledání odpovědi na první otázku žáci snadno vypočítají, že R. Jaroš se rozhodl zdolat všech 

14 osmitisícovek v roce 1999. Někteří žáci při kontrole správnosti výpočtu zasazují tento 

letopočet do širšího kontextu úlohy. Zjišťují, že k rozhodnutí dospěl až po zdolání Mount 

Everestu. Pro některé je tato skutečnost v rozporu s častou zkušeností (nejprve se pro něco 

rozhodnu a poté to uskutečním). Po diskusi ve skupině vyslovil jeden žák tento názor: „Nejdřív 

vylezl na jednu horu. Zalíbilo se mu to, a tak se rozhodl vylézt na všechny osmitisícovky.“ Tento 

postoj skupina přijala.       

Odpovědi na otázky b) a d) jsou v textu snadno dohledatelné.  Korunu Himaláje získalo již 33 

horolezců a náš horolezec R. Jaroš zvládl výstupy bez použití kyslíkové bomby. Žáci často 

odpovídají smysluplně i bez doslovného využití daného textu (např. „Věřil, že to dokáže.“ 

„S vynaložením velkého úsilí.“ „Společně se skupinou dalších horolezců“).  Tím se otevírá pro 

žáky i učitele možnost diskutovat nad očekávanou správnou odpovědí.   

Odpověď na otázku c) žáci určí odčítáním: 33 – 15 = 18. Osmnáct horolezců tedy využilo při 

výstupu kyslíkovou bombu.  

 

H2 

Kartičky s názvy a výškami hor mohou být uspořádány například sestupně: Mount Everest 

(8 848 m), K2 (8 611 m), Kačendženga (8 586 m), Lhotse (8 516 m), Makalu (8 463 m), Čo Oju 

(8 201 m), Dhaulágirí (8 167 m), Manáslu (8 162 m), 

Nanga Parbat (8 125 m), Annapurna (8 091 m), 

Gašenbrun I (8 068 m), Broad Peak (8 047 m), Šiša 

Pangma (8 046 m), Gašenbrun II (8 035 m). 

V  zadání úlohy je uvedeno, že mají žáci jednu z takto 

vytvořených řad nalepit. Pokud volí vlastní způsob 

řazení (např. labuť na obrázku), je dobré s dětmi 

zhodnotit, zda je tento způsob zpracování praktický.  

 

H3 

Žáci využijí při řešení úkolu svých znalostí porovnávání dvou (tří) víceciferných přirozených 

čísel s využitím zápisu čísel v dekadické soustavě. Protože v zápisu všech čísel je na pozici tisíců 

stejná číslice (8), rozhodují číslice na dalších místech. K řešení mohou žáci využít seřazených 

údajů z předchozí úlohy (vzestupné nebo sestupné uspořádání čísel). V tomto případě 

využíváme vlastně znázornění „na číselné ose“.  



54 

Mount Everest (8 848 m) je vyšší než K2 (8 611 m), protože 8"848 > 8!611. 
Makalu (8 463 m) je vyšší než Nanga Parbat (8 125 m) a ta je vyšší než Annapurna (8 091 m), 

protože 8"463 > 8"125" > 8!091. Nejvyšší hora z této trojice je Makalu, nejnižší Annapurna. 

 

H4 

Výškový rozdíl nejvyšší hory (Mount Everest) a nejnižší (Gašenbrun II) určíme jako rozdíl jejich 

výšek 8 848 – 8 035 = 813. Čísla mohou žáci odčítat písemně i zpaměti. Protože jde 

o čtyřciferná čísla, většinou žáci vyžívají písemné odčítání. Vhodné je žákům ukázat i výhody 

pamětného počítání, např. při zjišťování výškového rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší horou. Obě 

hory jsou osmitisícové. Můžeme tedy v tomto konkrétním případě 8 848 – 8 035 redukovat na 

848 – 35. Vidíme, že můžeme počítat jen 48 – 35 = 13. Výškový rozdíl je 813 m.  

 

H5 

Vyberme např. Makalu (8 463 m). Výška hory vyjádřená v km je 8,463. Po zaokrouhlení na 

jedno desetinné místo získáme 8,5. Výška hory v decimetrech je 84 630, v centimetrech 

846 300 a v milimetrech 8 463 000 mm. Obtížnost úlohy je dána číslem, ve kterém se vyskytují 

nuly. Různé přístupy k řešení se objevují zejména při převodu nadmořské výšky z metrů na 

kilometry, kdy řešením je desetinné číslo. Pokud žáci využívají zaokrouhlování, dospějí 

u většiny hor k přibližné výšce 8 km.  Někdy 

jednotky kombinují.  

 

H6 

Při řešení úlohy se uplatňují pravidla o zaokrouhlování přirozených čísel. Žáci mohou 

zaokrouhlená čísla zapisovat do tabulky, kterou si buď sami vytvoří, nebo předem připravíme 

tabulku se čtyřmi sloupci, do kterých žáci pouze doplňují patřičné údaje: 

 

Název hory Skutečná výška 
Zaokrouhleno na 

stovky 

Zaokrouhleno na 

desítky 

Mount Everest 8 848 8 800 8 850 

K2  8 611 8 600 8 610 

Kačendženga 8 586 8 600 8 590 

Lhotse 8 516 8 500 8 520 

Makalu 8 463 8 500 8 460 

Čo Oju 8 201 8 200 8 200 

Dhaulágirí 8 167 8 200 8 170 

Manáslu 8 162 8 200 8 160  

Nanga Parat  8 125 8 100 8 130 

Annapurna 8 091 8 100 8 090 

Gašenbrun I 8 068 8 100 8 070 

Broad Peak 8 047 8 000 8 050 

Šiša Pangma 8 046 8 000 8 050 

Gašenbrun II 8 035 8 000 8 040  
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Sledujeme-li červeně vyznačená čísla v tabulce, je vidět, že můžeme dojít k různému výsledku, 

pokud číslo nejdřív zaokrouhlíme na desítky a poté na stovky nebo zaokrouhlíme-li přímo na 

stovky. Tak je tomu např. u Mount Everestu. 

 

H7 

Za vhodný diagram lze považovat diagram sloupcový nebo bodový. Podstatná je volba 

vhodného měřítka tak, aby byly dostatečně zřetelné rozdíly v nadmořské výšce hor. Na první 

ukázce žákovského řešení (sloupcový diagram) je zřetelně vidět, že zvolené měřítko výrazně 

ovlivňuje přehlednost zpracování. Zaznamenat číselné hodnoty na osu y a tím postihnout 

a interpretovat informaci o rozdílech mezi výškami hor se ukázalo jako značně obtížné.  

 

 

 

 

 

  



56 

Druhý stupeň základní školy 

 

Důležité aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ  

 

Očekávané výstupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsou v publikaci [6] stanoveny i pro 

2. stupeň ZŠ. Opět je uvádíme v plném znění. 

 

Žák na konci 8. ročníku: 

Ø rozumí matematickým symbolům a využívá je v ústním i písemném vyjadřování 

Ø při matematizaci textu vhodně používá matematické pojmy a symboly 

Ø informace z nelineárních zdrojů (grafy, tabulky, diagramy apod.) převede do lineární 

podoby, interpretuje je, případně formuluje své závěry či hypotézy 

Ø zvolí vhodný způsob vizualizace textu náčrtkem, grafem, tabulkou. 

  

Důležité aspekty rozvoje matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ 

 

Pro rozvoj matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ využíváme všechny tematické okruhy 

RVP ZV. Matematické kompetence jsou v porovnání s 1. stupněm ZŠ utvářeny na vyšší úrovni. 

Při řešení slovních úloh je kladen důraz na vymezování problémů a jejich řešení a na 

matematickou argumentaci. Ve spojení se čtenářskou gramotností je třeba zmínit rozvíjení 

matematické komunikace a užívání matematického jazyka. Nezastupitelnou roli stále hraje 

užívání pomůcek a nástrojů, v současné době s velkým důrazem na využívání digitálních 

technologií.  
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Ilustrativní texty a aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ 

Slunečnice 

Zdroj: http://hobby.idnes.cz/slunecnice-rocni-helianthus-annuus-l-dwj-/herbar.aspx?c=A100731_205138_herbar_kos 

Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez , https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice 

 

 

Slunečnice je původní v Severní Americe. Je to statná 

jednoletá rostlina dorůstající až 3 metrů výšky a patřící 

do čeledi hvězdnicovité. Tato rostlina má jeden hlavní 

kořen, ze kterého vyrůstá mnoho postranních kořínků. 

Lodyha je přímá a silná, po celé délce porostlá bílými 

drsnými chlupy. Listy jsou veliké, vejčité a po okrajích 

ozubené. Velký žlutý úbor s průměrem až 30 centimetrů 

není květ, nýbrž květenství složené z mnoha jazykových 

žlutých květů a hnědých trubkovitých květů umístěných 

uprostřed. Poté co odkvete, mění se úbor v plodenství. 

Toto plodenství obsahuje nažky, které jsou jedlé 

a nazývají se slunečnicová semínka. 
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

A1 

Určete délku stínu slunečnice, která dosáhla své maximální možné výšky, když chlapec, který 

je vysoký 160 cm má ve stejnou dobu stín dlouhý 2 m.  

Nejprve proveďte odhad, situaci znázorněte jednoduchým obrázkem a potom určete délku 

stínu. 

 

A2  

Kolik velkých žlutých úborů slunečnice se přibližně vejde na čtvercové pole o výměře čtyři ary? 

Předpokládejte, že se úbory vzájemně dotýkají a směřují přesně vzhůru. 

 

A3 

Model slunečnice vystřihněte. Pozorně si ho prohlédněte, různě 

zohýbejte a popřemýšlejte nad obsahem plochy modelu. Obsah 

vypočítejte různými způsoby.  Postup při výpočtu plochy podrobně 

popište. Potřebné rozměry si změřte na modelu.   
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A4 

Podívejte se pozorně na obrázek slunečnice. Zjistíte, že 

semena slunečnice tvoří spirálu. Tuto spirálu můžeme zakreslit 

pomocí tzv. zlatých obdélníků. Využijte popis z knihy Anne 

Roonyové 50 triků pro děti jak na matematiku a narýsujte zlatý 

obdélník. 

Začněte tím, že nakreslíte čtverec. Nyní veďte úsečku od 

poloviny spodní strany čtverce k jednomu z jeho horních rohů. Kružítkem nakreslete část 

kružnice o poloměru, který je touto úsečkou dán (1). Teď protáhněte oba rohy čtverce. Spodní 

hranu čtverce prodlužte tak, aby protnula kružnici. Tak získáte delší stranu obdélníka. Nyní 

můžete dokreslit zbývající strany (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

Pozorně si přečtěte výše uvedený popis. V textu zvýrazněte nesprávné matematické pojmy. 

Zkuste konstrukci zlatého obdélníku popsat „matematicky přesněji“.  

 

A6 

Najděte na internetu, jak se pomocí zlatých obdélníků konstruuje tzv. zlatá spirála. 

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Motivační text se týká převážně popisu rostliny (slunečnice) z přírodopisného hlediska. Prvním 

úkolem žáků je čtení praktické a věcné s porozuměním a správným vyhledáváním informací 

v textu a doslovné porozumění textu. Žáci jsou schopni plně pochopit zadaný text i aktivity 

s ním spojené. První dvě otázky, které vycházejí z motivačního textu, jsou zaměřeny na 

vyhledávání a lokalizování informací v souvislosti s matematickým obsahem úloh, další pak na 

uvědomění si či zavedení souvisejících matematických pojmů. Související četbou v knize 

s matematickým obsahem využívají žáci čtení k seberozvoji i k řešení úkolů, učí se proto četbu 

zúročit v dalším životě. Vyhledávají informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky a toho pak využívají k objevování různých variant řešení. 

Otázky jsou voleny přiměřeně k věku žáků, jsou sestaveny v návaznosti na dosavadní učivo 
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a také přiměřeně znalostem, zkušenostem žáků. U žáků vyžadujeme soustředěnost 

a pozornost při práci.  

 

Učitel rozdělí žáky do dvoučlenných (maximálně čtyřčlenných) skupin.  Každá skupina dostane 

pracovní list, prázdný papír a model slunečnice. Žáci si připraví psací a rýsovací potřeby, nůžky, 

pastelky a kalkulačku. Je potřeba zajistit, aby žáci měli k dispozici počítač s internetem, 

případně tablet nebo mobilní telefon s připojením na internet. 

 

A1 

Pracujeme s pojmem podobné zobrazení, doporučujeme věnovat náležitou pozornost 

vizualizaci dané situace. Nezapomínejme na pěstování odhadu, doporučujeme, před 

započetím výpočtů položit otázku: „Kolik si myslíš, že bude stín slunečnice měřit?“. Důležité je 

také vysvětlit, že paprsky, které dopadají na objekty v úloze, považujeme za rovnoběžné a proč 

tomu tak je. 

 

Z podobnosti trojúhelníků plyne: 1,6 : 3 = 2 : x 

                                                                     x = 3,75 m 
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A2 

Čtvercové pole o výměře čtyři ary má stranu dlouhou 20 metrů (S = 20 ×20 = 400). 

V jedné řadě je 66 slunečnic (20 m = 2 000 cm, 2 000 : 30 = 66). 

Na celém poli je 4 356 slunečnic (66 × 66 = 4 356). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

Učitel žákům doporučí, aby si model slunečnice vystřihli a následně jeho ohýbáním, případně 

vhodným rozstříháním na jiné geometrické útvary určili hodnotu jeho obsahu. Úloha má 

několik možností výpočtu. Žáci se snaží objevit co nejvíce řešení. Některá možná řešení: 

a) Trojúhelníky po obvodu tvoří další šestiúhelník. Obsah šestiúhelníku je tvořen šesti 

trojúhelníky takže 
D

×= SS 12    

b) Obsah dvou „velkých“ trojúhelníků zmenšený o obsah šestiúhelníku. 

c) Součet obsahů dvou lichoběžníků a obsahů šesti trojúhelníků. 

d) Obsah dvanácti obdélníků (obdélník je složený 

z jednoho žlutého trojúhelníku a rozstřiženého 

trojúhelníku) 

 

Na uvedeném řešení žáků v jedné ze skupin je vidět, že po rozstříhání modelu našli a uvedli 

více řešení, přičemž i úvaha v řešení druhém je správná, početní řešení však správné není. 

Práce s pokrýváním a vyplňováním plochy je důležitá pro správné zavedení pojmu obsah 

geometrického útvaru. Objevování různých variant řešení je velmi přínosné. Pro určení 
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správné hodnoty obsahu modelu slunečnice však vedeme žáky k volbě toho nejvhodnějšího 

(nejúspornějšího) výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A4 

Žáci si pozorně prostudují obrázek, popis konstrukce a zlatý obdélník sestrojí.  

 

A5 

Žáci pomocí barevné pastelky zvýrazní nesprávné matematické pojmy.  

Začněte tím, že nakreslíte čtverec. Nyní veďte úsečku od poloviny spodní strany čtverce 

k jednomu z jeho horních rohů. Kružítkem nakreslete část kružnice o poloměru, který je touto 

úsečkou dán (1). 

Teď protáhněte oba rohy čtverce. Spodní hranu čtverce prodlužte tak, aby protnula kružnici. 

Tak získáte delší stranu obdélníka. Nyní můžete dokreslit zbývající strany (2). 

 

Z následujícího řešení žákovské skupiny je zřejmé, že společně žáci identifikovali a vypsali 

pojmy, které z hlediska matematického jazyka nejsou správné, avšak v jejich „správné“ 

formulaci je přesto použili (Místo K jednomu z jeho horních rohů má být vrcholů. Místo 

Prodlužte spodní a horní hranu čtverce má být stranu čtverce. Bod, který vznikl na protnutí – 

vhodnější by bylo použít pojem průsečík. A nakonec v původním textu je tentokrát správně 

uvedeno dokreslit zbývající strany – v textu žáků se však nesprávně objevilo hrany. Formování 

jazyka matematiky je jedním z velmi důležitých úkolů ve vyučování matematice na základní 
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škole. Předložená aktivita je vhodným prostředkem pro diagnostikování formalismu 

a verbalismu. 

 

A6 

Žáci zjišťují na internetu, jak se pomocí zlatých obdélníků konstruuje tzv. zlatá spirála. Diskutují 

ve skupinách o postupu konstrukce a o vlastnostech spirály.  

 

  



63 

Výsledky půlmaratonu 

Zdroj: http://www.runczech.com/cs/vysledky/vysledky-2015/mattoni-1-2maraton-ceske-budejovice/index.shtml 

 

Celk. 

um. 

Um. 

pohl. 

Start. 

číslo Jméno Národnost Kategorie 

Cílový 

čas Čas čipový Ztráta 

1 1 1 CHEROBEN 

Abraham 
 

MAM 01:01:24 01:01:22 00:00:00 

2 2 4 NGANDU 

Benjamin 
 

MAM 01:02:57 01:02:56 00:01:33 

3 3 3 KUMA Abera 
 

MAM 01:04:17 01:04:17 00:02:53 

4 4 7 TALAM Festus 
 

MAM 01:05:42 01:05:41 00:04:18 

5 5 5 LOKOMWA 

Thomas James 
 

MAM 01:06:07 01:06:07 00:04:43 

6 6 8 ABSHERO 

Ayele 
 

MAM 01:06:10 01:06:10 00:04:46 

7 7 6 BETT Benard 

Kiplangat 
 

MAM 01:06:15 01:06:14 00:04:51 

8 8 13 KAI Shota 
 

MAM 01:07:20 01:07:19 00:05:56 

9 9 12 KITAZAWA 

Kenta 
 

MAM 01:10:16 01:10:16 00:08:52 

10 10 14 HOMOLÁČ Jiří 
 

MAM 01:10:58 01:10:57 00:09:34 

11 11 15 PECHEK Petr 
 

MAM 01:11:35 01:11:34 00:10:11 

12 1 F1 CHELIMO Rose 
 

WAM 01:12:01 01:12:00 00:10:37 

13 12 16 MÍČ Robert 
 

MAM 01:14:24 01:14:23 00:13:00 

14 2 F2 JELAGAT Viola 
 

WAM 01:14:38 01:14:37 00:13:14 

15 3 F4 FEYISA Mame 
 

WAM 01:15:03 01:15:01 00:13:39 
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Zadání aktivit pro žáky 

 

Prohlédněte si tabulku výsledků a vysvětlete, co znamenají údaje v záhlaví tabulky. 

 

B1 

a) U kolika běžců do desátého místa se shodovalo jejich startovní číslo s celkovým 

umístěním? 

b) Jaké národnosti v kategorii mužů se v tabulce vyskytují a kolik běžců jednotlivých 

národností je v první „patnáctce“? Zjištěné údaje znázorněte v kruhovém diagramu 

s procenty. Narýsujte ho pomocí pravítka, kružítka a úhloměru a poté ho vytvořte 

i pomocí počítačového programu. Porovnejte výsledek. 

 

B2 

a) Jaký je rozdíl mezi cílovým a čipovým časem? 

b) Z jakého času (cílového nebo čipového) se vypočítává ztráta běžců? 

c) Jaká je časová ztráta mezi prvním a třetím českým běžcem? 

 

B3 

Jaká byla průměrná rychlost vítěze půlmaratonu? 

 

B4 

Půlmaraton se běžel v Českých Budějovicích. Jaká je vzdálenost nejjižnějšího a nejsevernějšího 

místa tratě (zelená úsečka), jestliže českobudějovické náměstí má čtvercový tvar o výměře 

1 ha (černý čtvereček na obrázku)? 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Zadání úloh pro žáky vychází z přehledné tabulky, která je pro žáky srozumitelná. Při jejich 

řešení žáci prokazují schopnost orientovat se v tabulkách a vyhledávat v nich relevantní  

informace.  Před zahájením řešení úloh by si žáci měli pozorně prostudovat tabulku a popsat, 

co znamenají pojmy či zkratky v jejím záhlaví. 

 

Celk. um.     Celkové umístění 
Um. pohl. Umístění v kategorii muži nebo ženy 

Start. číslo Startovní číslo 

Jméno  Příjmení a jméno závodníka 

Národnost Vlajka země, za kterou závodník startuje 

Kategorie MAM – muži, WAM – ženy 

Cílový čas Čas od výstřelu do proběhnutí cíle 

Čas čipový  Čas od okamžiku proběhnutí startem do proběhnutí cíle 

Ztráta  Ztráta běžců se počítá z cílového času. 
 

Učitel rozdělí třídu na skupiny. Každá skupina dostane pracovní list. Žáci si připraví psací 

a rýsovací potřeby, úhloměr, pastelky, případně kalkulátor. Ve třídě by měl být k dispozici 

počítač, tablet nebo mobilní telefon s připojením k internetu.  

 

B1 

a) U tří běžců na 1., 3. a 5. místě se shoduje jejich startovní číslo s celkovým umístěním. 

b) Pomocí internetu nebo encyklopedie žáci vyhledají podle vlajek států národnosti běžců: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro konstrukci kruhového diagramu pomocí úhloměru je potřeba dopočítat odpovídající úhly. 

100 % odpovídá 360°. Z toho plyne, že:  

25 % odpovídá 90° 

41 % odpovídá 147,6° 

17 % odpovídá 61,2°. 
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B2 

Potřebné údaje žáci vyčtou z tabulky v úvodním textu nebo je najdou na internetu.  

a) Čipový čas je skutečný čas od okamžiku proběhnutí startem do proběhnutí cíle.  

b) Cílový čas je čas od výstřelu do proběhnutí cíle. Při velkém počtu závodníků nejsou totiž 

všichni závodníci při výstřelu na startovní čáře.   

c) Ztráta běžců se počítá z cílového času. Mezi prvním a třetím českým běžcem byla časová 

ztráta 1:14:24 – 1:10:58 = 0:3:26. 

 

B3 

 Učitel upozorní žáky, aby při výpočtech průměrné rychlosti vítěze pracovali s čipovým časem.  1: 01: 22" # 1,023"hod  

$ = %& = 21,09751,023 # 20,6 

$ # 20,6"km/hod 

 

B4 

Žáci si na mapce v pracovním listu změří co nejpřesněji potřebné rozměry (stranu čtvercového 

náměstí a zeleně vyznačené úsečky). K výpočtu využijí např. trojčlenku. Vzdálenost 

nejjižnějšího a nejsevernějšího místa tratě je 2,8 kilometru. 
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Blob 

Zdroj: MLADÁ FRONTA DNES 30. 5. 2015 

 
 

Pro představu – tvorba blobu z kostek zabrala pět set 

hodin práce a spolykala asi dvě stě tisíc kousků lega. 

Největší běžné stavebnice mají kolem tří tisíc kostek. 

Výsledkem je model o rozměrech 240 na 160 

centimetrů tyčící se zhruba do výšky dvou metrů. 

Jeho stavitel Eduard Hybler spolupracoval kvůli 

přesnému měřítku i barevnosti stavby s Kaplického 

studiem Future Systems. 

„Každý ví, že lego je dost pravoúhlé, ale tento organický tvar žádné pravé úhly nemá. 

Ze začátku to byla legrace, později jsem byl zralý spíš na psychiatrickou léčebnu.“, 

vypráví o stavbě, na které pracoval asi půl roku. Uvnitř modelu, který se v expozici 

nasvítí, budou také funkční výtahy. Celý blob váží asi čtvrt tuny a dá se rozložit na čtyři 

moduly. Jejich velikost je dána rozměry dveří v mém bytě," vysvětluje Hybler. 
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

C1 

Pozorně si přečtěte text o modelu budovy Národní knihovny v Praze, kterou navrhl architekt 

Jan Kaplický. Z kolika kousků lega se skládá? Kolik běžných stavebnic lega bylo na stavbu 

použito? 

 

C2 

Kolik pracovních dnů by potřeboval E. Hybler na stavbu modelu blobu? Uvažujte běžnou 

pracovní dobu osm hodin denně. Nejprve proveďte odhad, který poté ověřte výpočtem. 

 

C3 

Pavel postavil stavbu ze stavebnice LEGO. Na stavbu použil 36 stejně velkých kousků lega, 

jejichž rozměry jsou uvedeny na obrázku.  Jaký je objem cukru, který Petr do své stavby nasypal 

až po okraj?  
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C4 

Máte k dispozici 20 kousků lega stejného tvaru, jako měl Pavel. Postavte ze všech libovolnou 

stavbu. Spočítejte její objem. Změní se velikost objemu, když za použití všech 20 kostek 

postavíte stavbu jiného tvaru? 

 

C5 

Načrtněte pohled zepředu, shora a z boku na 

stavby na obrázcích.  

 

 

 

 

 

C6 

Víš, že 800 dětí ve věku 5 až 13 let během čtyř dnů 

postavilo z kostek lega model automobilu BMW X1 v 

originální velikosti (délka 4,5 metru a výška 1,8 metru, 

spotřeba 165 tisíc kostek)? V jakém měřítku byl model 

vytvořen? 

 

C7 

Využijte daný text nebo vyhledejte další údaje o stavebnici LEGO na internetu a vytvořte 

matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci pracují s publicistickým textem, který je přiměřeně náročný. Text žáci snadno pochopí, 

jediné slovo, které může dělat žákům potíže je blob. Z vlastní zkušenosti nebo pomocí 

internetu žáci zjistí (např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Blob), že v daném kontextu se jedná 

o diskutovanou budovu Národní knihovny České republiky na Letenské pláni v Praze, která 

byla navržena architektem Janem Kaplickým a která je novináři nazývaná chobotnice nebo 

blob (slovo z angličtiny s významem kaňka, kapka, skvrna, hrudka). Při plnění úkolů žáci hledají 

vhodné a logické odpovědi s oporou v textu, vyvozují závěry nejenom z textu, ale i z fotografií. 

Na závěr formulují otázky, které souvisejí s informacemi v úvodním textu nebo s dalšími údaji 

o stavebnici LEGO, které mohou vyhledat na internetu. 

 

Žáci pracují ve čtyřčlenných skupinách, každý z nich má svůj pracovní list. Každá skupina má 

20 stejných kostiček stavebnice LEGO. Žáci mohou využívat kalkulačku, internet, stavby 

z kostek mohou vyfotografovat mobilním telefonem.  
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C1 

K řešení úkolu využijeme údaj z úvodního textu …spolykala asi dvě stě tisíc kousků lega. 

Největší běžné stavebnice mají kolem tří tisíc kostek. 200!000 ' 3!000 =! 66,7 

Blob se skládá z 200 000 kostiček, což představuje asi 67 běžných stavebnic lega 

 

C2 

K řešení úkolu využijeme údaj z úvodního textu …tvorba blobu z kostek zabrala pět set hodin 

práce… 500 ' 8 = 62,5 

Autor modelu by potřeboval na stavbu 62 a půl dne. 

 

C3 

Výpočty obsahů rovinných obrazců a objemů těles jsou samozřejmou součástí matematického 

vyučování, neměly by však být žákům sdělovány jako „vzorce k zapamatování“. Výhodné je při 

budování těchto pojmů využít manipulativní činnosti s různými modely nebo stavebnicemi. 

Na základě informací z obrázků žáci spočítají objem cukru, který je nasypán do stavby tvaru 

kvádru. Objem cukru se rovná objemu hranolu, jehož rozměry musí žáci zjistit z obrázků. ( = 4 ) 3 ) 2"cm* = 24"cm* 

 

C4 

Pěstujeme prostorovou představivost žáků a budujeme pojem objem těles vyplňováním 

prostoru. Učitel žáky upozorní, že objemem stavby v tomto případě rozumíme objem kostek 

LEGA, které jsme na stavbu potřebovali. Objem stavby se tedy rovná objemu jedné kostky, 

který vynásobíme počtem kostek. Objem jedné kostky je 1 cm3. Objem libovolné stavby, na 

kterou bylo použito 20 kostek, je 20 cm3. 
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C5 

Při stavění jednoduchých staveb z kostek (krychlí, kostiček LEGA apod.) ukazujeme pohled 

zepředu, shora a z boku a tyto pohledy s žáky schematicky překreslujeme. Postupně zavádíme 

pojmy nárys, bokorys a půdorys na základě představ např. o stínu postavy, stopy boty na 

zablácené cestě, fotografie jako dvojrozměrného obrazu trojrozměrné reality. Pracujeme 

s pojmem dimenze prostoru.  

 

C6 

Model je sestaven v měřítku 1: 1. 
V souvislosti s čtenářskou a matematickou gramotností je třeba upozornit na tzv. přeurčené 

úlohy, kdy se ptáme na údaje, které jsou v textu buď přímo obsaženy nebo jsou snadno 

vypočitatelné, jsou tam však i údaje nepotřebné. U nedourčených úloh buď údaje v textu 

napovídají určitý početní výkon, otázka se však ptá na údaj, který ze zadaných údajů 

nemůžeme vypočítat (např. na lodi je 5 koz a 6 ovcí, jak starý je kapitán?) nebo údaje v textu 

nenapovídají žádný početní výkon. Ze zkušeností a výzkumů vyplývá, že žáci vždy směřují 

k výpočtům, mají zakódováno, že každá úloha musí vést k výsledku. Jakýmkoli způsobem 

zadané údaje kombinují, sčítají, násobí, jen aby došli nejlépe k celočíselnému řešení.  

Zadaná úloha má jednoduché řešení, je přeurčená, obsahuje i údaje, které ke správné 

odpovědi nepotřebujeme.  

 

C7 

Žáci tvoří samostatně úlohy pro spolužáky.  

Např.: Kolik kostiček stavebnice LEGA, které jsme používali na stavby, pokryje podlahu naší 

třídy? Kolik těchto kostiček bys musel postavit na sebe, aby byla „věž“ vysoká jako ty? 
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Tajemství včelích pláství 

Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/308346-vedci-odhalili-tajemstvi-dokonalych-sestiuhelniku-vcelich-plastvi.html 

 

 

Na základě jisté geometrické předvídavosti včely vědí, že 

šestiúhelník je větší než čtverec nebo trojúhelník, a pobere 

víc medu se stejnou spotřebou materiálu a práce, napsal ve 

4. století řecký geometr Pappus. A Charles Darwin mínil, že 

plástev je absolutně dokonalá využitím práce a vosku. Ale jak 

to včely dělají? 

Odpověď nabízí nová studie trojice vědců z Británie a Číny, podle níž buňky nezačínají 

jako šestiúhelníky, ale jako kruhy, napsala agentura AFP. Ty se postupně formují do 

šestiúhelníků jemným stékáním vosku, který částečně taje díky teplu vydávanému těly 

speciální skupiny včelích dělnic. 

Vědci vedení Bhushanem Karihalooem z Cardiffské univerzity sledovali, jak včely pracují 

na stavbě šestimilimetrových buněk plástve, které budují kolem vlastních těl. Pracují 

freneticky vedle sebe na sousedících buňkách a kousky vosku lepí a udusávají kolem 

trojích spojnic buněk; o ostatní už se pak postará teplo. Při teplotě zhruba 45 stupňů 

Celsia začne vosk pomalu téct jako pružná, vazká tekutina a natahuje se jako karamel. 

Postupně se vytahuje nahoru a formují se místa, která se stanou „úhly“ šestiúhelníku. 

Během tohoto procesu se stěny buňky postupně natahují, až se nakonec stěny 

sousedících buněk spojí a zpevní, čímž vznikne dokonalý šestiúhelník. 
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

Pozorně si přečtěte úvodní text a zvýrazněte v něm ty části, ve kterých jsou nevhodně použity 

matematické pojmy.  

 

D1 

Na obrázku je dobře vidět, že nezavíčkovaná včelí vosková 

buňka je prostorový útvar. Podstavu tvoří pravidelný 

šestiúhelník se stranou 3 mm. Výška buňky se pohybuje 

v rozmezí 14-18 mm.   

Vytvořte zvětšený model této buňky pomocí modelíny, 

párátek, špejlí apod. Vhodnou volbou poměru zvětšení 

zajistěte, že model bude vysoký alespoň 10 cm. 

 

D2 

a) Vypočítejte obsah šestiúhelníkového dna včelí buňky.  
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b) Na obrázku jsou zakresleny čtyři rovinné útvary, 

které jsou opsány stejně velké kružnici.  

Pojmenujte tyto útvary a bez výpočtů porovnejte 

jejich obsahy. Útvary seřaďte podle velikosti 

obsahu,  své seřazení zdůvodněte. 

 

D3 

Včely staví své šestiboké buňky jednu vedle druhé tak, že jejich šestiúhelníkové podstavy 

pokrývají bez mezer celou plochu. Které z rovinných útvarů, se kterými jste se seznámili 

v minulé úloze, vám umožní pokrytí roviny „bez mezer“? U kterých zůstanou „mezery“? Svou 

odpověď zdůvodněte obrázkem.   

 

D4 

Víme, že celá plástev byla zaplněna medem za dvanáct dnů. Kolikátý den byla zaplněna jedna 

čtvrtina plástve, zdvojnásobil-li se každý den počet zaplněných buněk? 

 

D5 

Představte si 44 včelích buněk v řadě za sebou. Postupně budeme označovat buňky písmeny 

M, E a D, pořadí písmen neměníme.  Kterým písmenem označíme poslední buňku v řadě? 

 

D6 

Do první tabulky zapište četnosti jednotlivých písmen v posledních dvou odstavcích úvodního 

textu. Potom seřaďte písmena podle četnosti (od největší po nejmenší) a písmena v tomto 

pořadí zapište do druhé tabulky pod jednotlivá písmena abecedy. Pokud mají některá písmena 

stejnou četnost, seřaďte je podle abecedy. Tímto jste písmenům abecedy přiřadili nová 

písmena.  

Jak bude zapsáno zašifrované slovo MEDOVNÍK? Zašifrujte pro spolužáky nějaký matematický 

pojem. 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci na druhém stupni základní školy jsou schopni pochopit úvodní populárně-naučný text, 

který je poměrně rozsáhlý. Text si mohou několikrát přečíst a podtrhnout cizí slova (agentura, 

freneticky), zkratku (AFP) a jména (Pappus, Darwin). Význam vyznačených slov mohou žáci 

vyhledat na internetu nebo v encyklopedii. Obsah rozsáhlého textu si mohou žáci 

„převyprávět“ ve skupině.  

Pod úvodním textem je uvedeno: Pozorně si přečtěte text a zvýrazněte v něm ty části, ve 

kterých jsou nevhodně použity matematické pojmy. V tomto kontextu je třeba upozornit na 

důležitost porovnání jazyka textu článku a jazyka matematiky. Text je z hlediska matematiky 

místy nepřesný a mohl by vést k nesprávné terminologii a k získání špatné představy o daném 

matematickém pojmu. V samém úvodu článku najdeme sdělení, že šestiúhelník je větší než 

čtverec nebo trojúhelník a pobere víc materiálu. Takovéto sdělení může vést k utváření 

špatných představ o vlastnostech geometrických útvarů. V celém textu se ani jednou neobjeví 

správný matematický pojem označující tvar buňky ve včelí plástvi – pravidelný šestiboký 

hranol. Několikrát se opakuje pojem šestiúhelník, ten je však geometrickým modelem pouze 

pro dna buněk včelích pláství. Stejně tak je velmi nepřesně definován rozměr pravidelného 

šestiúhelníku slovy šestimilimetrové buňky, představa vytváření hranolu je popsána zmatečně: 

stěny buněk se spojí a vznikne šestiúhelník, místa se stanou úhly šestiúhelníku apod. Pokud je 

v hodinách matematiky správně a pečlivě budován pojem obsah šestiúhelníku a objem 

šestibokého hranolu, měli by žáci sami objevit v textu článku nesprávně použité matematické 

pojmy. Upozorněním na nepřesná vyjádření, která se často objevují v populárních časopisech, 

vedeme žáky ke kritickému vyhodnocování informací, zpřesňujeme způsob jejich vyjadřování 

a formujeme u nich jazyk matematiky.  

 

Žáci pracují ve dvou nebo čtyřčlenných skupinách. Každá skupina má k dispozici pracovní list, 

rýsovací potřeby, kalkulátor, špejle nebo párátka, která mají na obou stranách ostré hroty 

a jsou stejně dlouhá, nůžky a modelínu (nebo namočený hrách či cizrnu).   

 

D1  
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D2 

a) Obsah podstavy je roven obsahu šesti 

rovnostranných trojúhelníků se stranou 3 mm. 

 $+ = -3; < 1,5; # 2,6"?mm@   
 AB = 6 ) +)CD; # 3 ) 3 ) 2,6 = 23,4"?mm;) 

 

b) Dané útvary jsou seřazeny podle 

velikosti obsahu od  největšího obsahu 

po nejmenší takto: Čím více vrcholů 

pravidelný n-úhelník opsaný kruhu má, tím více se tvarem danému kruhu „podobá“, 

hodnota jeho obsahu se blíží hodnotě obsahu kruhu.  

 

D3 

V této úloze v závěrečné diskuzi nad splněným úkolem žákům ukazujeme různé možnosti 

vyplňování roviny. Pro rovinnou teselaci používáme český pojem pokrývání roviny, někdy též 

parketáž. V přírodě lze pozorovat mnoho teselací – kůže žirafy, želví krunýř, buněčné tkáně, 

včelí plástve, struktura krystalů a polokrystalů apod. Teselace také můžeme nacházet ve 

stavebnictví a umění – zdi budov, výzdoby a obklady podlah, zdí anebo stropů, dláždění 

chodníků a náměstí, zdobení talířů apod.  

Matematika zkoumá pokrytí 

roviny tak, aby se útvary 

nepřekrývaly a aby jejich 

sjednocením byla celá rovina. 

Z pravidelných mnohoúhelníků 

vytvářejí rovinnou teselaci čtverec, rovnostranný trojúhelník a pravidelný šestiúhelník. 

U osmiúhelníků vzniknou „díry“. 

 

Autentické žákovské řešení: 
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Velmi působivé a motivační je ukázat žákům tzv. „escherovské“ teselace, které jsou krásným 

příkladem spojení matematiky a světa umění. O trojrozměrných teselacích (např. krystalické 

a polokrystalické látky) je dobré se pouze zmínit.  

 

D4 

Předpokládejme, že máme zaplněnu čtvrtinu plástve. 

Další den se hodnota zaplněného objemu pláství 

zdvojnásobí, takže bude zaplněna polovina plástve.  

Následující den se počet opět zdvojnásobí, takže 

bude zaplněna celá plástev. Na zaplnění celé plástve byly tedy potřeba 2 dny.  

Když je celá plástev zaplněna dvanáctý den, je čtvrtina plástve zaplněna o dva dny dříve, tj. 

desátý den. 

 

D5 

Žáci řeší úlohu výpisem možností nebo početně 14 × 3 = 42 (zbytek 2). Poslední buňka v řadě 

bude označena písmenem E. 

 

D6 

Žáci si ve skupině rozdělí jednotlivá písmena abecedy a podle tohoto rozdělení budou určovat 

četnosti jejich výskytu v textu článku. Písmena s háčky, čárkami a kroužky se nerozlišují. 

 

Autentické žákovské řešení: 

 

 

Medovník = ruijfvcp 

Zlomek  = xhjrup 
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Matematicko-chemický scrabble 

Zdroj: foto E. Zelendová 

 

 

 
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

E1 

Na obrázku je vidět kousek reklamy na letišti v New Yorku sestavené ze značek chemických 

prvků.  

· Tvořte analogicky česká slova „s matematickou tematikou“ pomocí značek chemických 

prvků, tak jak jsou uvedeny v Periodické soustavě prvků (viz Přílohu).  

· Slova zapisujte do tabulky, používejte jednotný zápis slov, aby bylo zřejmé, z jakých 

prvků se slovo „skládá“ (např. Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y, Mo:C:N:I:Na, ale také Mo:C:Ni:Na). 

 

E2 

· U každého použitého prvku vyhledejte 

v Periodické soustavě prvků protonové číslo.  

· Do tabulky zapište tzv. číslo slova, které 

dostanete jako součet protonových čísel prvků, ze kterých se slovo „skládá“. 

 

Slovo Součet Číslo slova 

Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y 36 + 39 + 6 + 1 + 3 + 6 + 19 + 39 = 149 149 

Mo:C:N:I:Na 42 + 6 + 7 + 53 + 11 = 119 119 

Mo:C:Ni:Na 42 + 6 + 28 + 11 = 87 87 

E3 

Kolik slov „s matematickou tématikou“ jste našli? Které z těchto slov má největší číslo? Které 

slovo se vám podařilo složit různými způsoby? Platí tvrzení: Čím má slovo víc písmen, tím má 

větší číslo? 

Povolená slova „s matematickou tématikou“: 

§ podstatná jména (první pád jednotného i množného čísla) 

§ slovesa (v infinitivu např. dělit i děliti) 

§ přídavná jména (první pád jednotného i množného čísla). 

§ číslovky (první pád jednotného i množného čísla); 

Dále jsou povolena příjmení známých matematiků (v případě starověkých matematiků jsou 

povolena jejich jména); názvy písmen řecké abecedy a názvy matematických vět a pravidel. 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Inspirací nebyl souvislý text, ale pouhá fotografie zachycující reklamu na letišti v New Yorku. 

Část reklamního textu byla vytvořena ze značek chemických prvků, jak je známe z Periodické 

soustavy prvků. Dnešním žákům nečiní angličtina potíže, snadno pochopí hříčku s písmeny 

a analogicky ji převedou do českého jazyka. Aktivita rozvíjí u žáků čtenářskou gramotnost ve 

smyslu uvědomění si významu slov, tvoření slov a budování slovní zásoby.  

Vlastní aktivitě může předcházet diskuse o hře scrabble (princip této hry je popsán např. 

http://scrabble.hrejsi.cz/pravidla). Scrabble jako hra má dokonce mezinárodní soutěže, 

a existuje česká asociace Scrabble. Zajímavostí je, že v roce 1997 se mistrem ČR v této hře stal 

známý písničkář Jaromír Nohavica. V roce 1999 se mistryní ČR (nikoli juniorskou) stala dosud 

historicky nejmladší držitelka tohoto titulu, tehdy třináctiletá Jana Rusá (narozena 1986, 

zemřela 2008). Její sestra Kateřina je dvojnásobnou mistryní ČR (2003, 2011) a její strýc Milan 

Kuděj je dvojnásobným mistrem ČR.  

Matematicko-chemický scrabble se však od originální hry liší: slova budou žáci sestavovat 

lineárně a izolovaně, slova na sebe nebudou nijak navazovat. Žáci mohou používat značky 

všech prvků, a to opakovaně. Bodování je založeno pouze na součtech protonových čísel 

použitých prvků. Slova lze vytvářet bez interpunkčních znamének. Jedno slovo lze vytvořit více 

způsoby. 

 

Učitel rozdělí žáky do dvoučlenných až 

čtyřčlenných skupin. Každá skupina 

obdrží jednu tabulku na zapisování slov 

za celou skupinu. Periodickou soustavu 

prvků obdrží každý žák. Při závěrečných 

diskuzích musí každá skupiny nejen 

prezentovat vytvořená slova, ale tato 

slova i obhájit (vysvětlit jejich význam), 

budou-li mít ostatní skupiny tento 

požadavek. 

V tabulce je uvedeno jedno autentické 

řešení žáků 2. stupně základní školy. 
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Koruna Himaláje 

Zdroj: http://www.honzatravnicek.cz/layout/images/file/abc20-S20-21_K2.pdf nebo tištěná verze časopisu ABC 

 

 

K2 je druhou nejvyšší horou planety. Pro horolezce je ale 

cennější trofejí než Everest, představuje mnohem větší výzvu. 

Počasí se tady nečekaně mění a při výstupu je nutné 

kombinovat skalní lezení s výstupem po ledovci pod 

nebezpečnými séraky.  

Po návratu do základního tábora měl tým důvod oslavovat, 

nejvíce však Jaroš, pro kterého šlo o dvojnásobné vítězství. 

Nejenže vylezl na K2, ale hlavně výstupem dokončil misi, kterou si vytyčil před 15 lety: 

dosáhnout všech 14 vrcholů osmitisícovek. Všechny se nacházejí v Himaláji a ten, kdo na 

nich stane, získá pomyslnou korunu Himaláje. Klub korunovaných osmitisícovkářů má 33 

členů. Z toho pouhých 15 zvládlo výstupy bez použití kyslíkové bomby. Oním patnáctým 

je právě Radek Jaroš, mimo jiné i první Čech, kterému se to podařilo.  

Osmitisícovky Radka Jaroše: 

 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

F1 

Jak se nazývá druhá nejvyšší hora Země a kolik měří? Jaká jsou její další jména?  

 

F2 

Vyhledejte a do tabulky zapište (název a výška) všechny vrcholy nutné k získání koruny 

Himaláje. Seřaďte je od nejvyšší k nejmenší. O kolik je nejvyšší hora vyšší než nejnižší hora? 

Z uvedených čtrnácti hodnot vypočtěte aritmetický průměr. 

 

F3 

Porovnej s využitím procent vypočtenou průměrnou výšku osmitisícovek 

a) s poloměrem Země  

b) se vzdáleností Země-Měsíc 

c) s výškou naší nejvyšší hory. 
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F4 

Do připravené tabulky doplňte počty vrcholů osmitisícovek, jejichž výška h náleží danému 

intervalu. Poté určete v procentech počty vrcholů, které se v daném intervalu nacházejí, 

vzhledem k celkovému počtu osmitisícovek. Sestrojte histogram. 

 

Nadmořská výška h 

vrcholů v km 

Počet vrcholů 
v daném intervalu 

Kolik procent tvoří počet vrcholů v daném intervalu 
vzhledem k celkovému počtu osmitisícovek 

2,88 << h    

4,82,8 <£ h    

6,84,8 <£ h    

8,86,8 <£ h    

98,8 <£ h    

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Text úlohy je kombinací lineárního a nelineárního textu. V jednotlivých dílčích úlohách jde 

především o to, aby se žáci dobře orientovali v textu článku, dokázali oddělit podstatné od 

nepodstatného a nacházeli souvislosti mezi uvedenými pojmy. Při řešení úloh žáci pracují se 

sekundárními texty.  

Žáci jsou schopni plně pochopit zadaný text i úlohy s ním spojené. Úlohy jsou sestaveny 

v návaznosti na dosavadní znalosti a zkušenosti žáků. Vybraný text umožňuje rozvíjet 

mezipředmětové vztahy matematiky se zeměpisem či s informatikou.  

 

Učitel žáky rozdělí do skupin. Každá skupina má k dispozici pracovní list, čistý papír, počítač, 

tablet nebo telefon s připojením na internet, kalkulátor, psací a rýsovací potřeby, případně 

počítač s tabulkovým procesorem. 

 

F1 

K2 neboli Čhogori, Lambá Pahár, Mount Godwin-Austen.  

Měří 8 611 m.  

 

F2 

Nejvyšší hora je o 813 m vyšší než hora 

nejmenší. Průměrná výška (aritmetický průměr) 

je po zaokrouhlení 8 283 m. V žákovském řešení 

je několik chyb, které vznikly při přepisování 

názvů osmitisícovek. 
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F3 

a) Poloměr Země je 6 378 km. 

8 283 : 6 378 000 # 0,001 3. Průměrná výška osmitisícovek představuje 0,13 % poloměru 

Země.  

 

b) Vzdálenost Země-Měsíc je 384 400 km.  

8 283 : 384 400 000 # 0,000 02. Průměrná výška osmitisícovek představuje 0,002 % 

vzdálenosti Země-Měsíc.  

 

c) Výška Sněžky je 1 603 m.  

1 603 : 8 283 # 0,19. Výška Sněžky představuje 19 % průměrné výšky osmitisícovek. 

 

F4 

 

Nadmořská výška h 

vrcholů v km 

Počet vrcholů 
v daném 
intervalu 

Kolik procent tvoří počet vrcholů v daném 
intervalu vzhledem k celkovému počtu 
osmitisícovek 

2,88 << h  8 57,1 % 

4,82,8 <£ h  1   7,1 % 

6,84,8 <£ h  3 21,4 % 

8,86,8 <£ h  1   7,1 % 

98,8 <£ h  1   7,1 % 

 

Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při ověřování v řadě případů žáci správně neurčili počet vrcholů v daných intervalech. 

Důvodem pravděpodobně byly chyby v převádění jednotek a v zaokrouhlování. 

 

  



81 

Střední školy 

 

Důležité aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti na střední škole 

  

Očekávané výstupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti mohou být formulovány následujícím 

způsobem. 

 

Žák na konci střední školy: 

Ø interpretuje informace z lineárních i nelineárních zdrojů (grafy, tabulky, diagramy, …), 

formuluje své závěry či hypotézy 

Ø zvolí vhodný způsob vizualizace textu náčrtkem, grafem, tabulkou, pracuje s digitálními 

technologiemi 

Ø vhodně používá při matematizaci reálné situace matematické pojmy a symboly 

Ø je schopen postupovat podle daných pokynů, algoritmů (písemných či obrazových) při 

řešení složitějších problémů. 

 

Důležité aspekty rozvoje matematické gramotnosti na střední škole 

 

Pro rozvoj matematické gramotnosti na střední škole využíváme všechny tematické okruhy 

RVP. Při řešení slovních úloh je na nejvyšší úrovni rozvíjeno matematické uvažování, 

vymezování problémů a jejich řešení a matematická argumentace. Ve spojení se čtenářskou 

gramotností je třeba zmínit rozvíjení matematické komunikace a užívání matematického 

jazyka. Ani na střední škole nelze opomenout modelování a užívání pomůcek a nástrojů včetně 

využívání digitálních technologií.  
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Ilustrativní texty a aktivity pro žáky středních škol 
 

Český INEKON dobývá svět 

Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/368904-tramvaje-z-ceska-ktere-nepotrebuji-troleje-budou-vozit-cestujici-po-

seattlu.html Foto: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesky-inekon-dobyva-svet-po-americe-se-chysta-do-

ciny-1060195 a https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dova%C4%8D_j%C3%ADzdenek 

 
 

Tramvaje INEKON 121 TRIO určené pro 

Seattle jsou z části nízkopodlažní, plně 

klimatizované, obousměrné i oboustranné. 

Kabina pro řidiče se nachází na obou koncích 

soupravy. Maximální rychlost soupravy je 70 

kilometrů za hodinu, délka jedné tramvaje 

s kapacitou 167 osob je 20,13 metru.   

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

A1 

Jede-li tramvaj rychlostí o pět km větší než je polovina její maximální rychlosti, zastaví za 

dobrých povětrnostních podmínek s použitím běžné provozní brzdy za 12 sekund.  Jak daleko 

před zastávkou musí řidič nejpozději začít brzdit, aby v zastávce bezpečně zastavil? 

Předpokládejte, že během brzdění se jedná o pohyb rovnoměrně zpomalený. 

 

A2 

Tunelem o délce 1 680 metrů projela tramvaj INEKON 121 TRIO tak, že od vjezdu tramvaje do 

tunelu do doby, kdy opustila tunel, uplynuly 2 minuty. Jakou rychlostí tramvaj tunelem 

projížděla? 
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A3 

Ve 14:30 vyjíždí tramvaj ze zastávky Seattle, Westfield se stálým zrychlením 0,4 ms-2. Po 

40 metrech pokračuje konstantní rychlostí. Na most přes Green River vjíždí ve 14:40. 

a) Jak dlouho tramvaj zrychluje? 

b) Jaké rychlosti (v km/h) dosáhne? 

c) Jak daleko od zastávky Westfield je most přes Green River? 

 

A4 

Moderní tramvajová souprava jezdí v Seattlu i po historické 

tramvajové trati na Queen Anne Hill (nadmořská výška kopce je 

169 m n. m.).  Tato trať má maximální možný sklon, který tramvaj 

INEKON 121 TRIO dokáže zvládnout.  

Jak dlouhé jsou koleje vedoucí z vrcholku kopce k zastávce 

tramvaje na mořském pobřeží?  

Poznámka: Při výpočtech pro jednoduchost předpokládejte, že 

trať je přímá a její klesání je v celé sledované trase konstantní. 

 

A5 

Nejmodernější tramvaje dnes už nemají ani zpětná zrcátka, veškerý pohyb kolem tramvaje 

i v prostoru dveří snímají kamery. Jiná zařízení u vstupu zase jsou schopna snímat předplacené 

čipové karty, případně z karet odečítat částku jízdného.  

Dříve byly často v tramvajích u každých dveří nainstalovány mechanické strojky sloužící 

k označování jízdenek. Většinou měly jízdenky 9 polí označených číslicemi 1 až 9 a vkládaly se 

do strojku, který do polí na jízdence prorazil tři nebo čtyři dírky. Každé ráno pracovníci ručně 

nastavili stejně strojky v celé soupravě a revizoři prověřovali platnost jízdenky podle 

kontrolního vzorku. Vaším úkolem je vypočítat, kolik různých označení jízdenky bylo možno 

podle výše uvedeného pravidla na strojku nastavit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 

Využijte daný text a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Úvodní text obsahuje „technický popis“ tramvaje INEKON 121 TRIO, který je doplněn 

přehlednou tabulkou s parametry tramvajové soupravy. Žáci dané věkové kategorie by neměli 

mít s primárním porozuměním textu obtíže. Měli by nejen umět vyvodit z přečteného závěry, 

ale také si klást otázky, co z informací lze vyvodit. Zadání úloh u této zprávy je může přivést 

k uvědomění si toho, jaké otázky je možné si klást v souvislosti s tramvajovou dopravou (A2-

A4) a jak obtížné je bezpečné zastavení tramvajové soupravy (A1). 

 

Žáci pracují ve dvojicích, každý z nich má svůj pracovní list. Aktivitu A1 je vhodné řešit společně, 

učitel s žáky zopakuje potřebné fyzikální vztahy, které mohou být zapsány na tabuli.  

 

A1 

Maximální rychlost žáci vyhledají v úvodním textu a z ní vypočtou rychlost tramvaje na 

počátku brzdění 40"km·hEF. Učitel rozebere společně se všemi  žáky vztah pro rovnoměrně 

zpomalený pohyb, kdy rychlost z původní hodnoty $G"musí poklesnout až na nulu. Dále s nimi 

odvodí vztah pro dráhu rovnoměrně zpomaleného pohybu. 

Víme již, že tramvaj jede rychlostí $G = 40"km·hEF.  

Použijeme vztah 0 = $G < H&, odkud H = CIJ .  Dále platí % = $G& < F; H&;."  
Po dosazení H = CIJ  dostáváme % = F;$G&." Převedeme 40"km·hEF = 11,1"m·sEF.  

Potom % = F;$G& = F; K 11,1" K 12" = 66,6 # 70. 
Řidič tramvaje tedy musí začít brzdit nejpozději 70 metrů před zastávkou. 

 

A2  

Při řešení této úlohy si žáci musí uvědomit, že k délce tunelu musí připočíst délku tramvajové 

soupravy, kterou si vyhledají v úvodní tabulce s technickými údaji a zaokrouhlí ji na celé metry. 

Pak % = ?1680 L 20@m = 170"m. Čas & = 120"s.  

Odtud $ = MJ = 14,17"m·sEF # 51"km·hEF. 
Při průjezdu tunelem měla tramvaj rychlost  $ = 51"km·hEF. 
 

A3  

a) Použijeme vztah pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu % = F;H&;. 
Odtud & = N;M+  # NOGG,P"s" # 14"s. 
Doba, po kterou tramvaj zrychluje, je tedy asi 14 sekund. 

 

b) Pro okamžitou rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu platí $ = H& = ?0,4" K 14,14@"m·sEF = 5,656"m·sEF # 20,36"km·hEF.  
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Tramvaj tedy dosáhne rychlosti 20,4"km·hEF. 

 

c) Nejprve je třeba stanovit čas, po který tramvaj jede rovnoměrným přímočarým 

pohybem, což je 10 minut bez doby potřebné k počátečnímu rozjezdu, protože ten je 

pohybem rovnoměrně zrychleným.  

Po převedení na sekundy je & = 600 < 14,14 = 585,86. Po tuto dobu jede tramvaj 

rovnoměrným přímočarým pohybem rychlostí 5,656"mKs-1. 

Za tuto dobu urazí tramvaj dráhu % = $& = 3313,6"m # 3314"m. Připočteme 40 m 

rozjezdu. Most přes Green River je tedy od zastávky Westfield vzdálen asi 3354"m, tj. 3,35"km. 

 

A4  

Maximální deklarovaný sklon tratě (80 ‰) si žáci musí vyhledat v tabulce s technickými údaji. 

K dalšímu výpočtu si musí uvědomit, co tato informace znamená. Diskusi o tomto problému je 

vhodné opřít o náčrtek, pro který je vhodné zvolit menší hodnotu sklonu např. 7 %. Po 

porozumění pojmu sklon tratě, je vhodné v náčrtku zobrazit dané parametry úlohy, tj. 

nadmořskou výšku kopce, kterou žáci opět musí vyčíst z původního textu. 

Úlohu pak dořeší užitím podobnosti trojúhelníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 |QR|169 = "100080  

Odtud |QR| = 2112,5"m. 

 

Podle Pythagorovy věty: |QS| = -169; L 2112,5;"" # 2"119"m 

Koleje vedoucí z vrcholku kopce k zastávce tramvaje na mořském pobřeží mají délku 2 119 m.  

 

A5 

Bude-li tato úloha zadána ve třídě, kde již je probraná kombinatorika, lze ji řešit pomocí 

kombinací. 

Bude-li označovač vyrážet 3 dírky, vybírají se 3 čísla z devíti a počet možností bude"T93U = 84. 

Bude-li vyrážet 4 dírky, bude to T94U = 126. Celkem je tedy 84 L 126 = 210 možností 

nastavení označovacího strojku.  
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Pokud budou úlohu řešit žáci úvahou bez znalostí kombinačních čísel, mohou uvažovat např. 

tak, že je 9 možností pro děrování první číslice, 8 možností pro děrování druhé číslice a zbývá 

7 možností pro děrování třetí číslice. Celkem tedy 9 × 8 ×7 = 504 možností. Přitom však označení 

1-4-7 znamená totéž označení jízdenky jako např. 4-1-7. Výsledné číslo je třeba vydělit počtem, 

kdy označením tří čísel vzniká jedna a tatáž označená jízdenka (lze zjistit např. mechanickým 

výpisem permutací), tedy 504 : 6 = 84. Obdobně můžeme postupovat při rozboru označování 

4 číslic. 
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Kružberk 

Zdroj: Deník, 20. 3. 2015 

Foto: http://www.krasnecesko.cz/foto/o10472-1-Vodni-nadrz-Kruzberk.jpg 

 

 

 

 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

B1 

Jaká je hmotnost vody v nádrži? Výsledek odhadněte a pak vypočítejte. 

 

B2 

Uvažujme vodovodní kohoutek, kterým napustíme kbelík na vodu o objemu 10 litrů za 

10 sekund. Za jak dlouho bychom tímto kohoutkem napustili 25 % nádrže? Svůj odhad zapište 

a pak úlohu řešte. 

 

B3 

Na zahradě máme bazén tvaru komolého kužele s dolním průměrem 3,76 m, horní průměr je 

o 40 cm menší, výška hladiny vody v bazénu je 85 cm. Kolik takových bazénů bychom mohli 

vodou z nádrže napustit? Nejdříve zapište svůj odhad, pak vypočítejte. Po výpočtu své odhady 

vyhodnoťte. 

 

B4  

Na obrázku je přehradní hráz nádrže Kružberk. Určete středový 

úhel a obsah kruhové výseče nákresu přehradní hráze na plánu 

s měřítkem 1 : 2000. Potřebné údaje vyhledejte na internetu. 
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B5 

Délka záplavy přehrady je 9 km.  

Za jak dlouho přejdeme po zamrzlé hladině od přehradní hráze až na nejvzdálenější konec 

přehrady, ujdeme-li za 6 minut 450 m? Za jak dlouho by tuto dráhu zvládla na bruslích Martina 

Sáblíková, pokud by ji překonala stejnou průměrnou rychlostí, jakou vyhrála při mistrovství 

světa ve víceboji (Calgary, Kanada 2015) poslední disciplínu ‒ svou oblíbenou „pětku“ ‒ časem 

6:51,2?   

 

B6 

Zatopená plocha vodní nádrže Kružberk je 280 ha.  

Představme si, že z vodní hladiny „sesbíráme“ jednu vrstvu molekuly vody. Jaký bude objem 

tohoto množství vody? Svůj odhad zapište a pak vypočítejte. Potřebné údaje vyhledejte.  

 

B7 

Přehrada v zimě ideálně zamrzla, tloušťka ledu byla 10 cm. Kolik ledu (v m3) vzniklo? 

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Aktivity této úlohy vycházejí v úvodu jen z fotografie a ze stručného informačního textu 

v denním tisku, který se týká vodní nádrže Kružberk. Tato krátká novinová zpráva je následně 

doplňována informacemi v zadáních konkrétních úkolů, s nimiž pak žáci pracují především. 

Formulace těchto zadání je velmi exaktní, důraz je kladen na představivost a odhad některých 

skutečností. 

 

Žáci pracují ve čtyřčlenných skupinách, každý z nich má svůj pracovní list. Každá skupina má 

k dispozici kalkulátory i přístup na internet (např. s pomocí tabletu v běžné třídě). Počítačová 

učebna svým prostorovým uspořádáním nebývá pro skupinovou práci příliš vhodná. Žáci se 

rozdělí do pracovních skupin, zprovozní si přístup na internet a po rozdání pracovních listů 

začínají pracovat. 

 

Při plnění úkolů žáci v aktivitách B1 až B3, B6 a B7 výsledek nejprve odhadují a teprve poté 

vypočítávají. V aktivitách B4, B6 jsou nuceni potřebné informace vyhledat na internetu. Důraz 

je rovněž kladen na jejich schopnost přesně, zároveň však kultivovaně verbalizovat výsledky 

svých výpočtů. 

 

B1  

K řešení úkolu využijeme údaj z úvodního textu …Celkový objem nádrže je 35,525 milionu 

kubických metrů …. Žáci ve skupinách zapíší svůj odhad, následně vypočítají celkovou 
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hmotnost: V = W ) ( = 10* ) 35,525 ) 10X"kg, tedy hmotnost vody v nádrži je přibližně 

35,5 mil. tun. Odhad žáků je zpravidla výrazně nižší než vypočítaná skutečnost. 

 

B2 

K řešení úkolu opět využijeme údaj o objemu nádrže z úvodního textu. Žáci zapíší svůj odhad, 

následně provedou výpočet. I v této aktivitě je odhad některých skupin žáků řádově nižší než 

vypočítaná skutečnost. Žáci se však již ve svých odhadech na základě zkušenosti z aktivity B1 

více přibližují skutečné hodnotě, zlepšuje se jejich představivost o množství vody zadržované 

přehradou.  

Výpočet: 

Přítok kohoutkem Y = 3"600"dm* ) hEF = 3,6 m* ) hEF.  
Napouštění čtvrtiny nádrže & = G,;Z)[\ =! 2,47"mil."hodin" =! 281,6"let."  
Ve výpočtech žáků se mohou objevovat chyby způsobené zejména používáním různých 

jednotek u vstupních údajů. Na ukázce žákovského řešení můžeme vidět, že výpočet je 

proveden správně, avšak u druhé části výpočtu žáci chybně uvedli výsledek v řádu dnů, 

vypočítali to přitom správně v řádu let. K chybnému zápisu je mohl vést jejich původní odhad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

Žáci poměrně často zaměňují pojmy poloměr a průměr. Proto je třeba, aby tyto pojmy správně 

pochopili a vyhnuli se tak chybám při dosazení hodnot do vzorce pro výpočet objemu 

komolého kuželu. Získané hodnoty ze zadání úlohy pak jsou  ]F = ?3,76 ' 2@"m" = 1,88"m^"]; = _?3,76 < 0,4@: 2`"m = 1,68"m^ "$ = 0,85"m." 
Pro objem bazénu platí (a = bC* ?]F; L ];; L ]F];@ = 8,47"m*.  

Počet bazénů je pak (: (a =! 4,19 miliónů. Vodou z přehrady tedy můžeme naplnit něco přes 

4 190 000 bazénů.  

 

B4 

Je vhodné převést skutečné rozměry přehradní hráze na rozměry na nákresu 1 : 2 000. Žáci 

zjistí, že je nutné na internetu vyhledat délku přehradní hráze, která je 280 m.  Dosazením pak 

vypočítají obsah kruhové výseče. Žáci však mohou středový úhel kruhové výseče vypočítat i ze 

skutečných rozměrů přehrady.  
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Středový úhel kruhové výseče je 35,7° a obsah kruhové výseče nákresu přehradní hráze je 157,72 cm2. Vzhledem k různé míře přesnosti hodnoty p a zaokrouhlování v průběhu výpočtu 

dochází k mírným odlišnostem ve výsledcích jednotlivých pracovních skupin žáků.  

 

B5 

Tato aktivita je zaměřená na výpočet doby pohybu při známých údajích o dráze a rychlosti. 

Žáci musí být velmi pozorní při práci s jednotkami u údajů vyskytujících se v zadání úlohy. 

Uvažovaná rychlost chůze je 4"500 m za hodinu, tj. $ = 4,5"km)hEF.  

Doba chůze je tedy  & = MC = fP,Z h = 2"h. 

Žáci ve skupině diskutují, v jakých jednotkách je údaj z časomíry závodu uveden. Čas Martiny 

Sáblíkové je uveden v minutách a sekundách.  

Její rychlost je $ = MJ = Z!GGGPFF,; "m)sEF =! 12,16"m)sEF." 
Doba, za kterou by Martina Sáblíková úsek od přehradní hráze až na nejvzdálenější konec 

přehrady, je rovna & = MC = f"GGGF;,FX "s" =! 740, 13"s =! 12,34"min. 
 

B6 

V osmnácti cm3 vody (což odpovídá přibližně 18 g) je 6 ) 10;* molekul.  

Na objem jedné molekuly tak připadá 30 ) 10E*G"m*. Krychlička daného objemu by tedy měla 

hranu délky j = 3,1 ) 10EFG"m. Objem vody vzniklé sesbíráním jedné vrstvy molekul vody 

z vodní hladiny přehrady pak je  ( = A ) j = 2"800"000 ) 3,1 ) 10EFGm* = 0,000"868"m* = 0,868"l. 
 

B7 

Postup výpočtu je analogický jako v předcházející aktivitě B6: ( = A ) j = 2"800"000 ) 0,1"m* = 280!000"m*. 
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Usain Bolt a Bolt Tower 

Zdroj: http://www.tkplus.cz/magazin/03_09.pdf a www.novinky.cz 

 

 

Přesně 42 kroků potřeboval Usain Bolt, nejrychlejší muž planety, aby na mistrovství 

světa v Berlíně v roce 2009 zaběhl stovku za 9,58. A jak běžel Usain Bolt za svým 

světovým rekordem na 100 metrů?  

Reakční čas při startu měl 0,146 sekundy, prvních dvacet metrů uběhl za 2,89. V té chvíli 

vedl nad Gayem o 0,03 sekundy. Nejrychlejší úsek mezi 60-80 metry zaběhl Bolt za 1,61, 

i Gay byl na tomto úseku nejrychlejší – 1,70. A jak rychle zaběhl Bolt jednotlivé 

dvacetimetrové úseky? 2,89, 1,75, 1,67, 1,61, 1,66 – dohromady 9,58! 

Nejlepší sprinter planety Bolt pokřtil vrchol vysoké pece v Ostravě 

Bolt Tower, tedy šroubová věž. To je od neděle 

24. 5. 2015 název nové nadstavby Vysoké pece 

č. 1, která je hlavní dominantou Dolní oblasti 

Vítkovice. A kmotrem, který věž slavnostně 

pokřtil, není nikdo jiný než nejlepší sprinter 

planety, legendární Usain Bolt, který se přišel 

v neděli odpoledne na samotný vrchol věže 

podepsat.  

Autorem jednoduchého, ale takřka geniálního 

názvu je Daniel Hladký. „Nejprve jsem hledal 

symbol, který by plně charakterizoval novou nadstavbu a přitom se dal ztotožnit s celou 

stavbou. Po chvíli uvažování jsem se dostal ke geometrickým tvarům a slovu šroub, které 

mi hned přišlo zdravě drzé.“ ( Pozn.: Bolt = angl. šroub) 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

C1 

Pozorně si přečtěte úvodní text. 

a) Vypočtěte průměrnou délku jednoho Boltova „kroku“. 

b) Určete rychlosti U. Bolta na úsecích 0-20 m; 20-40 m, 40-60 m, 60-80 m, 80-100 m.  

c) Údaje zapište do tabulky. 
 

s [m] 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

t [h] 2,89  1,75 1,67 1,61 1,66 

v [ms-1]      

v [kmh-1]      
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d) Sestrojte spojnicový graf závislosti dráhy na čase. 
e) Sestrojte sloupcový diagram znázorňující Boltovu rychlost v jednotlivých 

dvacetimetrových úsecích.  

f) Vypočtěte jeho průměrnou rychlost na 100 m (v ms-1) z rychlostí na dvacetimetrových 

úsecích a porovnejte ji s rychlostí vypočtenou z času dosaženého světového rekordu. 

 

C2 

Bolt Tower patří mezi nejatraktivnější objekty technické památky Dolní oblast Vítkovic. 

Následující tabulka ukazuje počet návštěvníků Dolní oblasti Vítkovic a Landek Parku, který se 

sleduje vždy v závěru roku. 

 

2012 2013 2014 

533 130 676 056 800 145 

 

Vypočtěte: 

a) procentuální meziroční přírůstek návštěvnosti mezi lety 2012-2013 a 2013-2014; 

 

b) průměrný meziroční přírůstek za sledované období. 

 

C3 

Předpokládejme, že nastoupený trend 

návštěvnosti technické památky Dolní 

oblast Vítkovic bude pokračovat 

i v následujících dvou letech. 

Vypočtěte, kdy tato technická památka 

může očekávat svého milióntého 

návštěvníka. 

 

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci pracují se dvěma publicistickými texty (z Moravskoslezského deníku a Magazínu TK plus). 

Oba jsou snadno pochopitelné, žáci by neměli mít obtíže s primárním porozuměním textu 

mediálních zpráv. Měli by z textu umět vysledovat, co z přečteného vyplývá, co lze z informací 

vyvodit. Na takové jednoduché vysuzování jsou zaměřeny první dva úkoly. 

  

K větší efektivitě práce ve skupině může posloužit tabulkový procesor, zvláště při konstrukci 

grafů. 
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C1 

a) Vycházíme z první věty úvodního textu …Přesně 42 kroků potřeboval Usain Bolt, 

nejrychlejší muž planety, aby na mistrovství světa v Berlíně v roce 2009 zaběhl stovku za 

9,58…. Odtud vypočteme, že průměrná délka „kroku“ Usaina Bolta při běhu za světovým 

rekordem byla 

       ?100 ' 42@"m =! 2,38"m.  

 

b) Při výpočtu Boltovy rychlosti na dvacetimetrových úsecích využijí žáci poslední větu 

textu …A jak rychle zaběhl Bolt jednotlivé dvacetimetrové úseky? 2,89, 1,75, 1,67, 1,61, 

1,66 – dohromady 9,58. Reakční čas při startu je již započítán v čase odpovídajícím 

prvním dvaceti metrům. Hodnotu rychlosti v metrech za sekundu vypočítají žáci jako 

podíl dvacetimetrového úseku a času, za který Bolt úsek zaběhl. Údaj v kilometrech za 

hodinu vypočítají žáci na základě svých znalostí o převodu jednotek.  

 

s [m] 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

t [h] 2,89  1,75 1,67 1,61 1,66 

v [ms-1] 6,920 11,429 11,976 12,422 12,048 

v [kmh-1] 24,91 41,14 43,11 44,72 43,37 

 

c) Spojnicovým grafem závislosti dráhy na čase lze nejvýstižněji znázornit průběh Boltova 

vítězného sprintu. Učitel může vést žáky k zamyšlení nad významem směrnice 

jednotlivých úseků, k porovnání průběhu grafu s rychlostmi na jednotlivých úsecích.   
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d) Žákovské řešení: obrázek znázorňuje sloupcový diagram 

zachycující závislost Boltovy rychlosti 

v dvacetimetrových úsecích. Poskytuje náhled na 

jednotlivé fáze jeho běhu – pomalejší nástup, maximální 

výkon ve čtvrtém úseku a mírný úbytek sil v závěru.    

     

e) Pro výpočet průměrné rychlosti na úsecích stejné délky se používá harmonický průměr 

rychlostí na těchto úsecích dosažených. Učitel může tuto skutečnost spolu se vzorcem 

žákům připomenout. 

SpqF, q;,�"qru = v1qF L 1q; L"))) "L" 1qr
 

  S?7,289^ "11,429^ 11,976^ 12,422^ 12,048@ = 

= 516,920 L 111,429 L 111,976 L 112,422 L" 112,048m·sEF =! 10,44"m·sEF. 

 

Výpočet průměrné rychlosti z celkového času: $ = ?100 ' 9,58@"m·sEF =! 10,44"m·sEF. 

Pokud žáci nepracují s dostatečnou přesností (3 desetinná místa), může se jim stát, že 

se jim rychlost vypočtená harmonickým průměrem z rychlostí na jednotlivých úsecích 

neshoduje s průměrnou rychlostí vypočítanou z hodnoty světového rekordu na 100 m. 

Pak je třeba pomoci jim s dedukcí, že hodnoty mají být totožné, odlišnost nastala pouze 

vinou použití nevhodně zaokrouhlených veličin. 

 

C2 

V úloze žáci pracují s předloženými informacemi o návštěvnosti uvedenými v tabulce, pracují 

přitom s procenty a geometrickým průměrem. 

 

a) Procentuální meziroční přírůstek návštěvnosti mezi lety 2012-2013 a 2013-2014 se 

vypočte tak, že rozdíl návštěvnosti z roku následujícího a návštěvnosti z roku 

předchozího dělíme návštěvností z roku předchozího a vyjádříme ji v procentech. 

Procentuální přírůstek mezi roky 2013 a 2012 byl  
XwX"GZXEZ**"F*GZ**"F*G " ) 100 =! 26,8"x.  

        Návštěvnost tedy vzrostla o 26,8"x. 

        Procentuální přírůstek mezi roky 2014 a 2013 byl  
OGG!FPZEXwX!GZXXwX"GZX " ) 100 =! 18,4"x." 

        Návštěvnost tedy vzrostla o 18,4"x. 

 

b) Průměrný meziroční přírůstek za sledované období je třeba vypočítat jako geometrický 

průměr jednotlivých přírůstků. Ten se používá tam, kde se původní hodnoty (meziroční 

přírůstky) nesčítají, ale násobí. V našem případě tedy bude  

        "qy =""z0,268" ) 0,184 "=! z0,049, což představuje průměrný roční přírůstek 22,2"x. 
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C3           

Úloha tematicky navazuje na předchozí úlohu. Řešením je technicky náročný výpočet 

kvadratické rovnice. 1!000!000 = <9!418,5q; L 171"182q L 371!367. 
Po úpravě dostáváme:  9!418,5q; < 171"182q L 628!633 = 0 

Menším kořenem této rovnice je číslo q = 5,10773, což odpovídá roku 2016 L FGOFGGG"roku. 

Druhý kořen nás s ohledem na formulaci zadání nezajímá. 

Pořadové číslo {"hledaného dne můžeme vypočítat např. trojčlenkou (hodnotu 366 

používáme proto, že rok 2016 je přestupný, i když to na výsledné datum nebude mít vliv, 

jelikož vychází před koncem února 2016): { = " FGOFGGG " ) 366 = 39 XXF;Z" dne. 

 

Toto pořadí připadá na 8. 2. 2016. V tento den podle trendu z předchozích let by mohl do Dolní 

oblasti Vítkovic dorazit milióntý návštěvník. 

V ukázce žákovského řešení mohlo datum 9. 2. 2016 vzniknout automatickým zaokrouhlením 

čísla 
XXF;Z  "nahoru. 

 

Pokud žáci mají probrány základy regresní analýzy, mohou s výhodou použít program Excel 

a hodnotami proložit vhodnou křivku nejlépe vystihující daný stav. Rovnici křivky (s použitím 

legendy) žáci použijí k výpočtu přibližného data.  



96 

Voda v číslech 

Zdroj: https://g.denik.cz/57/9b/info-grafika20150320ova.jpg 

 

 
 

Zadání aktivit pro žáky 

 

D1 

Pozorně si přečtěte úvodní text. Jistě vás zaujala grafická úprava vývoje spotřeby vody, která 

je fakturována společností SmVaK.  

Určete z uvedených údajů průměrný meziroční pokles spotřeby vody pro domácí spotřebu 

a pro spotřebu celkem podle následujícího postupu: 

· Údaje o spotřebě vody doplňte do připravených tabulek. 

· Koeficient meziroční spotřeby určete jako podíl spotřeby vody ve dvou sousedních 

měsících. 

· K určení průměrného meziročního poklesu spotřeby vody využijte geometrický průměr 

tří koeficientů meziroční spotřeby. 

· Vypočtené průměrné poklesy spotřeby vody porovnejte. 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba vody fakturovaná celkem     

Koeficient meziroční spotřeby vody    
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Rok 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba vody fakturovaná domácnostem     

Koeficient meziroční spotřeby vody    

 

D2 

Údaje v úvodním diagramu se týkají obyvatel a podniků, které zásobuje vodou společnost 

SmVaK. Následující údaje jsou vybrány z výroční zprávy 2014 společnosti OVAK a jsou uvedeny 

v tisících m3, pokud není uvedeno jinak: 

 2012 2013 2014 

Voda pitná dodaná celkem 16 227 16 112 15 863 

- z toho obyvatelstvo 10 969 10 886 10 643 

- ostatní 5 258 5 226 5 220 

Pitná voda celkem na 1 osobu (litr/den)    

Pitná voda – obyvatelstvo – na 1 osobu (litr/den)    

Cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH 29,09 30,64 31,50 

Voda odkanalizovaná celkem 15 374 15 238 15 099 

- z toho obyvatelstvo 9 941 9 872 9 690 

- ostatní 5 433 5 366 5 409 

Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) –  

celkem 

   

Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) –  

obyvatelstvo 

   

Cena vody odkanalizovaná u obyvatel v Kč/m3 

bez DPH 

29,76 31,67 32,68 

Počet obyvatel Ostravy (statistika k 31. 12. 
2014) 

301 406 304 362 302 969 

 

Dopočítejte a doplňte do výše uvedené tabulky pro každý rok chybějící údaje. Počítejte 

s přesností na celé litry. Dále určete: 

a) Jaká je v posledních třech letech průměrná roční a denní spotřeba pitné vody 

v domácnostech na jednoho obyvatele Ostravy?  

b) Jaká je v posledních třech letech průměrná roční a denní spotřeba vody dodané celkem 

na jednoho obyvatele Ostravy? 

 

D3 

Vytvořte diagram pro vývoj spotřeby vody týkající se ostravských obyvatel a podniků 

zásobovaných společností OVAK v letech 2012, 2013 a 2014. Zvolte stejné ukazatele jako 

v úvodním grafu. 

 

D4 

Podle údajů uvedených v tabulce z výroční zprávy OVAK  vypočtěte, kolik zaplatil průměrně 

obyvatel Ostravy za vodné a stočné v roce 2014. 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci pracují s informační zprávou, která byla publikována v regionálním deníku. Text mediální 

zprávy je zajímavě graficky upraven, potřebné informace v něm však žáci dovedou odhalit. 

Obtížnější pro porozumění mohou být konkrétní zadání úkolů, která budou u některých žáků 

vyžadovat nejen zběžné přečtení, ale často i opakované pozornější čtení. 

Ke čtenářským dovednostem patří mimo jiné také schopnost klást si otázky, co lze ze získaných 

informací vyvodit. Zadání úkolů může žáky přivést k poznání, že spotřeba vody klesá (D1), vést 

je k zamyšlení, co může být příčinou tohoto jevu, a především k uvědomění si finanční hodnoty 

vodného a stočného (D4) a případně i k pochopení významu spotřeby vody. 

 

Žáci pracují v dvoučlenných až čtyřčlenných skupinách, k řešení úloh mohou používat běžný 

kalkulátor. V úlohách se prolínají čtyři roviny: 

· voda produkovaná společností SmVaK; 

· voda produkovaná společností OVAK; 

· voda fakturovaná celkem;  

· voda fakturovaná domácnostem. 

Je vhodné, aby si žáci ve skupině před zahájením výpočtu ujasnili, se kterými daty budou 

u příslušného úkolu pracovat. 

 

D1 

Návod k výpočtu koeficientů meziroční spotřeby je dán přímo v motivačním textu. Pokud 

výpočet nebude žákům jasný, může jej učitel předvést na jedné položce tabulky nebo na celé 

tabulce pro spotřebu vody fakturované celkem.  

Jedno ze správných žákovských řešení prvních dvou úkolů:  

 

 

 

 

 

 

 

 

K charakterizování průměrného tempa růstu nebo poklesu veličin se používá geometrický 

průměr. Pokud je tento pojem pro žáky nový, je vhodné, aby učitel před zahájením práce 

s pracovním listem zavedl pojem geometrický průměr a předvedl žákům princip řešení na 

údajích pro „spotřebu vody celkem“.  

Pro výpočet geometrického průměru z v hodnot qF, q;, …, qr"platí: qy =" -qF ) q; ) �") qr}
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Průměrný pokles tří meziročních koeficientů meziroční spotřeby vody je  

qy =" ~134136 ) 130134 ) 128130� = ~128136"� # 0,979"995," 
což znamená, vyjádřeno v procentech, že spotřeba vody „celkem“ meziročně klesala 

průměrně na 98"x předchozí spotřeby, tzn., že klesala každý rok v průměru o  2"x.       
Průměrný pokles spotřeby vody „fakturované domácnostem“ vypočítáme opět jako 

geometrický průměr ze tří meziročních koeficientů spotřeby vody uvedených v druhé tabulce: 

qy =" ~9092 ) 8890 ) 8780� = ~8790"� # 0,988"8, 
což znamená, vyjádřeno v procentech, že spotřeba vody „ v domácnostech“ meziročně klesala 

průměrně na 98,88"x předchozí spotřeby, tzn., že klesala každý rok v průměru o 1,12"x.     
                                          

D2  

Žáci si ve dvojicích rozdělí práci, používají kalkulátory, pracují s údaji uvedenými v tabulce. 

Například položku „rok 2012 – Pitná voda CELKEM na 1 osobu (litr/den)“ vypočítají 

následovně: �p16!227!000 ' 366u ' 301!406�"m* # 0,147"09"m* = 147,09 litrů na osobu a den. 

Další položky vypočítají obdobně, přičemž pro rok 2012 počítají s 366 dny (přestupný rok) 

a u dalších let 365 dnů. 

 

 

a) Denní spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele domácnosti je za poslední tři roky 

v Ostravě průměrně 
ff�fO�fX* lit�� = 97,7"litrů. Průměrná roční spotřeba je 

OVAK 2012 2013 2014 

Voda pitná dodaná celkem 16 227 16 112 15 863 

- z toho obyvatelstvo 10 969 10 886 10 643 

- ostatní 5 258 5 226 5 220 

Pitná voda celkem na 1 osobu (litr/den) 147 145 143 

Pitná voda – obyvatelstvo – na 1 osobu 

(litr/den) 

99 98 96 

Cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH 29,09 30,64 31,50 

Voda odkanalizovaná celkem 15 374 15 238 15 099 

- z toho obyvatelstvo 9 941 9 872 9 690 

- ostatní 5 433 5 366 5 409 

Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) –  

celkem 

139 137 137 

Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) – 

obyvatelstvo 

90 89 88 

Cena vody odkanalizovaná u obyvatel 
v Kč/m3 bez DPH 

29,76 31,67 32,68 

Počet obyvatel Ostravy (statistika k 31. 
12.2014) 

301 406 304 362 302 9 
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97,7 ) 365,3"lit�� # 35"689,9"litrů"# 35,7"m*.  

b) Denní spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele celkem je za poslední tři roky v Ostravě 

průměrně   
FPw�FPZ�FP** lit�� = 145 litrů. Roční spotřeba je 

?145 ) 365,3@"lit�� # 52!969 litrů"# 53"m*. 

 

D3 

Žáci mohou příslušný graf načrtnout nebo narýsovat. Úlohu je možné řešit i v tabulkovém 

procesoru, např. v Excelu. Žáky vedeme ke kreativnímu přístupu, k osobitému grafickému 

zpracování. Následující žákovská zpracování grafů uvádějí i nepřesné hodnoty způsobené 

numerickými chybami, kterých se žáci při výpočtech dopustili (přesné údaje jsou ve výše 

uvedené tabulce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4 

Údaje vyčtou žáci z tabulky společnosti OVAK. Nenapadne-li to žáky samotné, upozorní je 

učitel na nutnost připočítání DPH ve výši 15 %. Žáci sečtou vodné a stočné za příslušný rok 

(Kč bez DPH za 1 m*@: 31,5 L 32,68" = 64,18. Toto číslo zvýší o 15 % DPH (Kč s DPH za 1 m*@:   64,18 ) 1,15 = 73,81". Příslušný údaj o počtu obyvatel opět vyhledají v tabulce. Průměrná 

spotřeba na 1 obyvatele v roce 2014 je rovna ?10 643 000 : 302 969@"m*= 35,13 m*. Jeden 

obyvatel průměrně zaplatí 73,81 ) 35,13"Kč # 2593"Kč.  

(Pozn.: Platba občana, který platí vodné i stočné, se řídí množstvím dodané pitné vody. 

Množství odkanalizované vody mu může být sníženo až po podání žádosti, např. z důvodu 

zalévání zahrady apod.) 
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Kolik spotřebuje PC 

Zdroj: Právo, 13. dubna 2015 

 

 

Notebook Satellite NB10t od společnosti Toshiba patří 

k nejlevnějším notebookům na trhu. Sází především na 

kompaktní rozměry –  tloušťka v nejtenčím místě je 

pouhých 13 mm, v nejširším pak 25 mm. Velmi příjemná je 

také hmotnost 1,3 kg. I přes kompaktní rozměry působí 

konstrukce tohoto stroje nepatrně bytelnějším dojmem 

než u konkurence. Pády by nejspíše nevydržel, ale ani častější přenášení v brašně by se 

na jeho konstrukci nemělo nijak výrazně podepsat. Co se hardwarové výbavy týče, 

srdcem stroje je dvoujádrový procesor Core Celeron N2810 pracující při frekvenci 

2,0 GHz. Dále jsou k dispozici 2 GB operační paměti, které lze však snadno rozšířit až na 

4 GB. Pevný disk dosahuje kapacity 500 GB. Samozřejmostí je stejně jako u všech 

uvedených notebooků i vestavěná webkamera. Spotřeba: 7 W (při běžné práci); 13 W 

(v zátěži). Cena: 6000 Kč 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

E1 

Kolik USB flash disků o kapacitě 16 GB představuje kapacita pevného disku? Vyjádři 

v procentech kapacitu jednoho flash disku vzhledem ke kapacitě pevného disku. 

 

E2 

a) Linka připojení k internetu má nastavenou kapacitu stahování 2048 kb/s (kilobit za 

sekundu). Náš program však ukazuje rychlost komunikace s internetem v kB/s (kilobyte 

za sekundu), přičemž 1 B (byte) je 8 b (bitů). Za jak dlouho si touto rychlostí zaplníme 

pevný disk notebooku, je-li už teď zaplněn z jedné pětiny?  

 

b) Přenosová rychlost je spíše teoretická hodnota, které se zpravidla z důvodů vlastní režie 

spoje nikdy nedosáhne. Skutečnost bývá obvykle o 12 % nižší. Určete dobu zaplnění 

volné části pevného disku při reálné přenosové rychlosti. 

 

E3 

Stanovte průměrnou spotřebu elektrické energie notebooku (ve wattech), jestliže dvě třetiny 

doby představuje běžná práce a třetinu doby notebook pracuje v zátěži, např. stahuje, 

přehrává apod.  
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E4 

a) Předpokládejme průměrné vytížení notebooku na 4 hodiny denně. V pracovní skupině 

odhadněte a pak vypočítejte spotřebovanou elektrickou energii v kWh za týden. 

 

b) Určete totéž (odhad, pak výpočet), ale za období jednoho roku (počítejte 

s nepřestupným rokem o 365 dnech). 

 

c) Cena 1 kWh je 5,20 Kč bez DPH. Kolik myslíte, že přibližně zaplatíme za roční provoz 

notebooku? Vypočítejte spotřebovanou roční elektrickou energii bez DPH! Kolik 

zaplatíme celkem i s daní? 

 

E5 

Příkon  LCD televize je 220 W, příkon plazmové TV je 300 W. Vypočítejte dle E4c) roční náklady 

na provoz těchto televizí, tj. 4 hodiny denně, 365 dní v roce. 

 

E6 

Roční spotřebu elektrické energie notebooku, LCD TV i plazmové TV znázorněte histogramem. 

 

E7 

a) Prohlédněte si následující tabulku. V pracovní skupině se dohodněte a vyberte tři 

spotřebiče, které nejčastěji používáte vy nebo vaši spolužáci. Stanovte si přibližné denní 

(týdenní) společné využití spotřebičů a vypočítejte podle E4c) roční náklady na jejich 

provoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Na tyto náklady chcete přispět svou letní brigádou. Na základě vlastních zkušeností 

(případně pomocí internetu) odhadněte hodinovou mzdu brigádníka vašeho věku. Pak 

vypočítejte, kolik dní v osmihodinových směnách musíte pracovat, abyste si potřebnou 

částku vydělali.   

E8 

Využijte daný text a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky. 



103 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Publicistickým text obsahuje odborné termíny jako hardwarová výbava, procesor, operační 

paměť, webkamera, které jsou však pro řadu žáků střední školy srozumitelnými pojmy. Text 

byl vybrán z novinového článku, ve kterém se srovnávaly základní technické parametry 

několika vybraných notebooků.  

Žáci vyhledávají potřebné informace v textu, logicky vyvozují některé úsudky, srovnávají 

kapacitu pevného disku notebooku s kapacitou přenosného záznamového média. Postupně 

jsou žáci směřováni ke správné představě o spotřebě elektrické energie i celkových nákladech 

na jejich roční provoz. 

 

Na začátku práce je třeba se žáky domluvit míru přesnosti výsledku, tj. jaké chyby při 

zaokrouhlení budou akceptovány. Např. u úlohy E2a) je chyba zaokrouhlení přibližně 

1,5 minuty, při délce stahování přes 18 dnů ji lze považovat za zanedbatelnou. U výsledku E2b) 

je provedeno zaokrouhlení až na celé minuty. 

 

E1 

K řešení úkolu využijeme údaj z úvodního textu Pevný disk dosahuje kapacity 500 GB. 

Jednoduchým výpočtem 500 ' 16 = 31,25 dojdeme k výsledku, že pevný disk (zkráceně HD 

z anglického hard disc) našeho notebooku představuje 

31 a čtvrt flash disků o kapacitě 16 GB.  

Na pokrytí kapacity pevného disku našeho notebooku 

budeme tedy potřebovat 32 flash disků o kapacitě 

16 GB, přičemž poslední bude zaplněn jen z jedné 

čtvrtiny.   

Z ukázky správného žákovského řešení vidíme, že jeden 

flash disk představuje 3,2 % z celkové kapacity HD. 

 

E2 

a) K řešení úkolu využijeme stejný údaj o kapacitě HD jako u zadání E1 a doplňující 

informace ze zadání úkolu E2a). 

Celková kapacita HD je 500 GB, z jedné pětiny je již zaplněn. Máme tedy k dispozici 

400 GB volné paměti. Kapacita stahování v kB/s je 256 kB/s, což zaplní volný HD 

za  
PGGKFG�;ZXKFG�  sekund, to přibližně odpovídá 1 562 500 sekundám, tedy 434 hodinám nebo 

18 dnům a 2 hodinám. 

 

b) Rychlost stahování je v tomto případě jen 225,28 kB/s (88 % původní rychlosti), doba 

stažení 400 GB dat je pak 493,2 hodin, což odpovídá 20 dnům 13 hodinám a 13 minutám. 
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Jak žáci pracovali s velkými čísly a jak zaokrouhlovali výsledky, ukazuje následující žákovské 

řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3 

Průměrná spotřeba se stanoví jako vážený průměr hodnot 7 W a 13 W, přičemž dvě třetiny 

představuje menší spotřeba 7 W. Průměrná spotřeba notebooku je 9 W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří žáci mohou v původním textu postrádat údaj „o času spotřeby“, tedy jaká je doba 

provozu daného spotřebiče. Žákům je v tomto případě potřeba vysvětlit, že watt je jednotkou 

výkonu – práce vykonané za jednotku času. 

 

E4 

a) Výpočet spotřeby notebooku za týden:   4 ) 7 ) 9"Wh/týden"="252 Wh/týden"="0,252 kWh/týden. 

 

b) Výpočet spotřeby notebooku za rok:  4 ) 9 ) 365"Wh/rok"="130"140"Wh/rok"="130,14 kWh/rok. 

 

c) Výpočet ceny za energii: 13,14 ) 5,20"�� # 68,33"Kč bez DPH. Spotřební daň za energie 

je 21 %. Tedy celkem zaplatíme 68,33 ) 1,21"�� # 82,68"Kč včetně DPH. Pro případ 

hotovostního styku jsou náklady 83 Kč.  
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Část žáků pro výpočet úkolu E4b) použila 52 týdnů kalendářního roku, tím vznikla 

odchylka přibližně dvacet haléřů. Nicméně pro hotovostní styk po správném 

zaokrouhlení jsou náklady v tomto případě rovny 82 Kč.   

 

E5 

Roční spotřeba elektrické energie u LCD TV při průměrném vytížení čtyři hodiny denně je rovna  220 ) 4 ) 365"�h = 321!200"Wh = 321,2 kWh. 

To představuje roční náklady ve výši 321,2 ) 5,2 ) 1,21"�� # 2"021"Kč včetně DPH. 

Roční potřeba elektrické energie u plazmové TV při průměrném vytížení čtyři hodiny denně je 

rovna 300 ) 4 ) 365"�h = 438"000"Wh = 438"kWh. 

To představuje roční náklady ve výši 438 ) 5,2 ) 1,21"�� # 2"755,90"Kč včetně DPH. 

 

E6 

Ukázka žákovského histogramu, který byl vytvořený pomocí PC.  

 

 

 

 

 

 

 

E7    

Žáci mohou vytvořit větší pracovní skupiny, ve kterých se domluví, jaké tři spotřebiče nejčastěji 

používají a kolik hodin v průměru denně.  

a) Například pokud používají herní PC a reproduktory 2 hodiny denně a LCD TV 3 hodiny 

denně, potom roční náklady jsou (v Kč):    

       _?0,45 L 0,04@ ) 2 L 0,22 ) 3` ) 365 ) 5,2 ) 1,21 # 3"766,39.  

 

b) Hodinová mzda brigádníka je například 50 Kč.  

       3"766,39 ' 50" # 75,33 =! 76 a 76 ' "8 = 9,5.  

       Potřebujeme odpracovat 9,5 pracovních směn po osmi hodinách. 

Žákovské řešení: 
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Matematicko-chemický scrabble 

Zdroj: foto E. Zelendová 

 

 

 
 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

F1 

Na obrázku je vidět kousek reklamy na letišti v New Yorku sestavené ze značek chemických 

prvků.  

· Tvořte analogicky česká slova „s matematickou tematikou“ pomocí značek chemických 

prvků, tak jak jsou uvedeny v Periodické soustavě prvků (viz Přílohu).  

· Slova zapisujte do tabulky, používejte jednotný zápis slov, aby bylo zřejmé, z jakých 

prvků se slovo „skládá“ (např. Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y, Mo:C:N:I:Na, ale také Mo:C:Ni:Na). 

F2 

· U každého použitého prvku vyhledejte 

v Periodické soustavě prvků protonové číslo.  

· Do tabulky zapište tzv. číslo slova, které 

dostanete jako součet protonových čísel prvků, ze kterých se slovo „skládá“. 

Slovo Součet Číslo slova 

Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y 36 + 39 + 6 + 1 + 3 + 6 + 19 + 39 = 149 149 

Mo:C:N:I:Na 42 + 6 + 7 + 53 + 11 = 119 119 

Mo:C:Ni:Na 42 + 6 + 28 + 11 = 87 87 

 

F3 

Kolik slov „s matematickou tématikou“ jste našli? Které z těchto slov má největší číslo? Které 

slovo se vám podařilo složit různými způsoby? Platí tvrzení: Čím má slovo víc písmen, tím má 

větší číslo? 

Povolená slova „s matematickou tématikou“: 

§ podstatná jména (první pád jednotného i množného čísla) 

§ slovesa (v infinitivu např. dělit i děliti) 

§ přídavná jména (první pád jednotného i množného čísla) 

§ číslovky (první pád jednotného i množného čísla). 

§ Dále jsou povolena příjmení známých matematiků (v případě starověkých matematiků jsou 

povolena jejich jména); názvy písmen řecké abecedy a názvy matematických vět a pravidel. 
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Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Inspirací nebyl souvislý text, ale pouhá fotografie zachycující reklamu na letišti v New Yorku. 

Část reklamního textu byla vytvořena ze značek chemických prvků, jak je známe z Periodické 

soustavy prvků. Dnešním žákům nečiní angličtina potíže, snadno pochopí hříčku s písmeny 

a analogicky ji převedou do českého jazyka.  

Variant Periodické soustavy prvků je řada. Mohou se lišit mj. v názvosloví a označení prvků 

s protonovými čísly 104 a výše, které byly uměle vytvořeny relativně nedávno. Rozhodování 

o názvosloví v chemii se provádí v rámci organizace IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry). Posouzení objevu a schválení názvu nového chemického prvku se provádí 

společně s organizací IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics). Ve školách se 

v naprosté většině případů používá tzv. Wernerova úprava periodické soustavy prvků, tj. 

dlouhá tabulka, kde jsou lanthanoidy a aktinoidy vyčleněny pod tabulkou. Tento typ je také 

součástí pracovního listu.  

 

Učitel rozdělí žáky do dvoučlenných až čtyřčlenných skupin. Každá skupina obdrží jednu 

tabulku na zapisování slov za celou skupinu. Periodickou soustavu prvků obdrží každý žák. 

Vlastní aktivitě může předcházet diskuse o hře scrabble (princip této hry je popsán na 

http://scrabble.hrejsi.cz/pravidla). Matematicko-chemický scrabble se však od originální hry 

liší: 

· Slova budou žáci sestavovat lineárně a izolovaně. Slova na sebe nebudou nijak 

navazovat. 

· Žáci mohou používat značky všech prvků v soustavě, a to opakovaně. Nejsou omezeni 

na nějakou vybranou množinu prvků, kterou mají v zásobníku.  

· Bodování je založeno pouze na součtech protonových čísel použitých prvků.  

Slova lze vytvářet bez interpunkčních znamének. Jedno slovo lze vytvořit více způsoby.  

Úloha slouží zejména k opakování či obohacení soustavy matematických pojmů z různých 

oblastí. Žáci si procvičí porovnávání přirozených čísel a počítání zpaměti.  

 

F1 a F2 

Učitel žákům sdělí, jaký mají čas pro vyhledávání slov (doporučujeme 15-20 minut). Doporučí, 

aby si zvolili organizaci práce ve skupině dle individuálních schopností (zda budou všichni 

vyhledávat samostatně, či zda jedni budou vyhledávat slova a druzí již jejich protonová čísla 

vypisovat a sčítat). Na pokyn učitele žáci začnou sestavovat slova a zapisovat je do tabulky.  

Základní variantu úlohy může učitel obměnit. Žáci si před zahájením úkolu nastříhají Periodické 

soustavy prvků a poté slova sestavují přímo z vytvořeného zásobníku. Tato varianta je 

složitější, protože žáci mají omezený počet používaných značek prvků.  

Po uplynutí stanoveného časovém limitu může zástupce každé skupiny vypsat vyhledaná slova 

a čísla slov na tabuli. Ostatní ve třídě kontrolují, zda vybraná slova odpovídají pravidlům hry 
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a zda jsou správně vypočteny jejich hodnoty. Pokud zpochybňují platnost některého slova, 

musejí své tvrzení zdůvodnit. Zástupci skupiny, která slovo vytvořila, jeho platnost naopak 

obhajují. Ve sporných případech řídí diskusi učitel.  

 

 

Při ověření úlohy byla nejvíce diskutována slova, která jsou názvy vět o shodnosti trojúhelníku. 

Jedna ze skupin chtěla uznat fonetický zápis „eseses“, což však třída nepovolila. Dále se 

vyskytla chybná slova, jako např. „Pythagorus“, a taktéž byly objeveny časté chyby v součtech 

protonových čísel.  

 

F3 

Při časovém limitu 15-20 minut můžeme očekávat od dvoučlenného týmu starších žáků okolo 

15 slov, u mladších žáků okolo 10 slov. Žáci velice rychle objeví slova prokazující, že číslo slova 

není závislé na počtu písmen slova. Takovými slovy jsou například O:Sm s číslem 70 a Ti:Si:C 

s číslem 42. Někteří žáci sestavují stejná slova různými způsoby, např. K:Ru:Zn:I:Ce (204) 

a Kr:U:Zn:I:Ce (269). Při ověřování úlohy byly nalezeny tři varianty pro slovo Co:S:I:N:U:S (211), 

Co:Si:N:U:S (156) a C:O:Si:N:U:S (143). Z nalezených slov mělo největší číslo 303 slovo 

P:Y:Th:Ag:O:Ra:S.  

Ukázka práce skupiny ve třídě mladších žáků: 
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Ukázka práce skupiny ve třídě starších žáků: 
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Koruna Himaláje      

Zdroj: http://www.honzatravnicek.cz/layout/images/file/abc20-S20-21_K2.pdf nebo tištěná verze časopisu ABC 

 

 

K2 je druhou nejvyšší horou planety. Pro horolezce je ale 

cennější trofejí než Everest, představuje mnohem větší 

výzvu. Počasí se tady nečekaně mění a při výstupu je nutné 

kombinovat skalní lezení s výstupem po ledovci pod 

nebezpečnými séraky. Nad výškou 8 000 metrů je obsah 

kyslíku ve vzduchu pouze třetinový oproti tomu, který 

dýcháte v klidu při čtení „ábíčka“. Hovoří se o takzvané zóně 

smrti. Radek Jaroš, Honza Trávníček a Petr Mašek tohle 

všechno věděli. Přesto se letos v létě dva z nich podívali na vrchol K2. 

Po návratu do základního tábora měl tým důvod oslavovat, nejvíce však Jaroš, pro 

kterého šlo o dvojnásobné vítězství. Nejenže vylezl na K2, ale hlavně výstupem dokončil 

misi, kterou si vytyčil před 15 lety: dosáhnout všech 14 vrcholů osmitisícovek. Všechny 

se nacházejí v Himaláji a ten, kdo na nich stane, získá pomyslnou korunu Himaláje. Klub 

korunovaných osmitisícovkářů má 33 členů. Z toho pouhých 15 zvládlo výstupy bez 

použití kyslíkové bomby. Oním patnáctým je právě Radek Jaroš, mimo jiné i první Čech, 

kterému se to podařilo.  

Osmitisícovky Radka Jaroše 

 

 

 

Zadání aktivit pro žáky 

 

F1 

Přečtěte text a odpovězte na otázky: 

a) Ve kterém roce se R. Jaroš rozhodl zdolat všech 14 vrcholů osmitisícovek, jestliže zpráva 

byla v časopisu ABC uveřejněna v roce 2014? 

 

b) Kolik horolezců na světě kromě R. Jaroše v té době získalo korunu Himaláje bez použití 

kyslíkové přístroje? 

 

c) Vypočítejte aritmetický průměr a variační koeficient výšek všech himalájských 

osmitisícovek. Určete medián výšek osmitisícových vrcholů a srovnejte jej 
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s aritmetickým průměrem. Ve skupině diskutujte, co tyto charakteristiky vypovídají 

o souboru dat (v našem případě souboru výšek vrcholů), a také diskutujte srovnání 

hodnot mediánu a aritmetického průměru. Své závěry zapište 

 

d) Přidejme k těmto vrcholům i nejvyšší vrchol Evropy. Jakou nadmořskou výšku by musela 

mít další hora, aby se hodnota aritmetického průměru výšek všech těchto hor rovnala 

aritmetickému průměru výšek osmitisícovek? 

F2 

V tabulce uvedené níže naleznete statistiku, kolik obětí si vybrala při zdolávání vrcholu každá 

z osmitisícovek. Úmrtnost na těchto vrcholech je vyjadřována jako procento obětí u každé 

hory z celkového počtu osob, které zdolaly vrchol. Osmitisícovky seřaďte podle úmrtnosti. 

(Údaje jsou z června 2014)5   

   
Počet lidí na vrcholu Počet obětí Úmrtnost 

1 Mount Everest 8 848 6 208 257   

2 K2 8 611 306 81   

3 Kančendženga 8 586 284 43   

4 Lhotse 8 516 525 14   

5 Makalu 8 463 377 39   

6 Čo Oju 8 201 3 171 49   

7 Dhaulágirí 8 167 448 69   

8 Manáslu 8 162 672 67   

9 Nanga Parbat 8 125 335 68   

10 Annapurna 8 091 191 67   

11 Gašerbrum I 8 068 334 29   

12 Broad Peak 8 047 404 21   

13 Šiša Pangma 8 046 302 25   

14 Gašerbrum II 8 035 930 21   

 

F3 

a) Vyhledejte, jaký je podíl kyslíku ve vzduchu v nulové nadmořské výšce. Na základě 

informace z článku určete, jaký je podíl kyslíku ve vzduchu ve výšce nad 8000 m n. m. 

Hodnotu vyjádřete v procentech.  

 

b) Pozorně si přečtěte následující informace a poté doplňte údaje do tabulky (včetně údaje 

z úkolu F3a): Dýchání je jednou ze základních životních funkcí. Při jednom vdechu se do 

plic dostane 0,5 litrů vzduchu. Frekvence dýchání v klidovém režimu je průměrně 

17 vdechů za minutu, avšak při velké námaze může dosáhnout až desetinásobku této 

hodnoty. Spotřeba kyslíku organismu závisí na mnoha parametrech např. pohlaví, váze, 

                                                           
5 zdroj: http://www.lideahory.cz/starsi-novinky/1674-8000-statistika  
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kondici. Průměrně spotřebuje organismus v klidovém režimu 250-300 ml kyslíku za 

minutu, přitom využije ani ne 20 % tohoto plynu z jednoho nádechu. Při maximálním 

zatížení však spotřeba a využitelnost kyslíku strmě vzrůstá. Maximální spotřeba kyslíku 

je považována za jeden z ukazatelů zdatnosti, její hodnotu je možné pro každou osobu 

určit na základě laboratorního vyšetření. Zatím nejvyšších naměřených hodnot 

maximální spotřeby kyslíku, a to 96 ml/kg×min, dosáhli dva norští běžci na lyžích –  Espen 

Harald Bjerke a Bjørn Dæhlie.6 

 

Objem kyslíku ve vzduchu 
v nadmořské výšce nad 8000 m 

Objem jednoho 

nádechu 

Maximální frekvence 
dýchání 

Maximální naměřená spotřeba 
kyslíku sportovců 

 

 

   

 

c) Předpokládejme, že horolezec váží 75 kg. Vypočítejte, jaké výše může dosáhnout jeho 

maximální spotřeba kyslíku při plném výkonu, jestliže má obdobnou kondici jako 

vytrvalostní běžci na lyžích. 

 

d) Vypočítejte, zda je tento horolezec schopen pokrýt svou maximální spotřebu kyslíku při 

vysoké námaze ve výšce nad 8 000 m n. m. Pokud ne, určete s využitím níže uvedené 

tabulky7 nadmořskou výšku, do které musí sestoupit, aby tuto maximální spotřebu 

kyslíku pokryl. Výsledek diskutujte ve skupině; jaké jsou příčiny chátrání organismu 

v extrémních výškách už nad 5 300 m n. m.?   

 

Nadmořská výška Pokles množství kyslíku s ohledem na jeho zastoupení  
ve vzduchu v nulové nadmořské výšce 

0 m 0 % 

1 000 m 12 % 

2 500 m 27 % 

3 000 m 32 % 

3 500 m 36 % 

4 000 m 40 % 

4 500 m 43 % 

5 000 m 47 % 

5 200 m 48 % 

5 500 m 50 % 

6 000 m 53 % 

7 000 m 59 % 

8 000 m 64 % 

8 848 m 67 % 

 

                                                           
6 Informace zpracovány z internetových zdrojů http://www.sportvital.cz/sport/trenink/vo2-max-meritko-nasi-

kondice/ a http://www.wikiskripta.eu 
7 http://www.outdoor-activity.cz/clanek-vyskovy-ubytek-kysliku-horska-nemoc 
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F4 

Vyhledejte přibližnou hodnotu atmosférického tlaku v himalájských osmitisícovkách 

a porovnejte ji s přibližnou hodnotou atmosférického tlaku na nejvyšším vrcholu ČR. Srovnání 

vyjádřete v procentech. 

 

F5 

Firma Horák a spol. vyrábí 2 druhy speciálních závěsných horolezeckých sedáků. Typ A je určen 

pro extrémní vysokohorskou turistiku a typ B pro rekreační horolezení.  

Zisk z výroby jednoho sedáku typu A je 800 Kč, zisk z výroby jednoho sedáku typu B je 200 Kč. 

Firma však nevyrobí více než 500 sedáků za týden a přitom vyrobí nejvýše o 200 sedáků typu A 

více než sedáků typu B. 

Sestavte takový plán výroby sedáků, aby firma měla za týden při úspěšném prodeji své týdenní 

produkce maximální možný zisk. 

 

F6 

Využijte dané texty a vytvořte matematický úkol pro své spolužáky.  

 

Možná řešení s metodickým komentářem a ukázkami žákovských řešení 

 

Žáci pracují s nenáročným publicistickým textem z časopisu ABC z oblasti horolezectví. Text je 

snadno pochopitelný a pro žáky zajímavý. Při plnění úkolů žáci vyhledávají potřebné informace 

nejen v úvodním textu, ale též na internetu nebo ve školních tabulkách.  

 

Optimální rozdělení žáků je do dvoučlenných skupin. Práce v takovéto skupině je efektivní, 

oba žáci se účastní plnění daných aktivit rovnoměrně. Každý žák pracuje se svým pracovním 

listem, každá skupina má svůj přístup na internet.   

 

F1 

a) Zpráva byla v časopise ABC uveřejněna v roce 2014, R. Jaroš si svůj cíl vytyčil před 15 lety, 

tedy 2 014 – 15 = 1 999. V roce 1999 si R. Jaroš vytyčil misi dosáhnout všech 14 vrcholů 

osmitisícovek. 

 

b) Vycházíme z poslední věty úvodního textu …Z toho pouhých 15 zvládlo výstupy bez 

použití kyslíkové bomby, …, odtud kromě R. Jaroše dalších 14 horolezců získalo korunu 

Himaláje bez použití kyslíkového přístroje. 

 

c) Žáci využijí tabulku v úvodním textu. Některé pracovní týmy mohou požadované 

statistické termíny vyhledávat a diskutovat jejich význam, zejména medián v případě 

sudého počtu prvků statistického souboru. Pro určení variačního koeficientu lze využít 

SD režim v kalkulátoru.  
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q� = 8283,29"m; q� = OFX;�OFXw; "m = 8164,5 m; 

 q� = 256,56 m, $ = ���� = 0,031 = 3,1"%. 

Možný závěr úvah žáků v pracovní skupině: variační koeficient je relativní mírou 

variability souboru, tj. soubor nadmořských výšek čtrnácti velehor není příliš variabilní, 

průměrná odchylka od aritmetického průměru je přibližně 3 %. Odchylka aritmetického 

průměru od mediánu (směrem k vyšším hodnotám) je způsobena vyšší nadmořskou 

výškou posledních hor při jejich vzestupném seřazení, než by odpovídalo rovnoměrnému 

rozdělení, viz graf níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno ze správných žákovských odůvodnění rozdílu mezi hodnotou mediánu a hodnotou 

aritmetického průměru.  

 

Žáky můžeme upozornit, že k podobnému zkreslení dochází například při určování 

průměrné měsíční mzdy.  

 

d) Je potřeba vyhledat údaj o výšce nejvyššího vrcholu Evropy qFZ (Mont Blanc, 4 810 m) 

a přidat fiktivní horu qFX. Jelikož musíme porovnávat aritmetický průměr výšek tohoto 

nového souboru s aritmetickým průměrem všem osmitisícovek, využijeme pro označení 

součtu výšek všech osmitisícovek symbol �q. 

Zápis a výpočet:  

q� = qF L q; L�LqFP L qFZ L qFX16 = �q L qFZ L qFX16 "" 
qFX = 16q� < �q < qFZ = 11"756,57  
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F2 

Ukázka žákovského řešení: 

 

Pro některé žáky může být tento úkol „zdlouhavý“. Lze přeformulovat zadání např. „Najděte 

tři hory s největší úmrtností“. 

 

F3   

a) Při řešení využijeme  informace uvedené ve třetí větě úvodního textu: Nad výškou 8 000 

metrů je obsah kyslíku ve vzduchu pouze třetinový oproti tomu, který dýcháte v klidu 

při čtení „ábíčka“. Učitel by měl žáky upozornit na nepřesnost terminologie, se kterou 

se můžeme setkávat také v jiných oblastech. Jedná se o používání slova obsah, přičemž 

matematicky a fyzikálně správně se jedná o objem. Obdobně se užívá termín obsah válců 

automobilu, přitom se uvádí v kubických jednotkách, jedná se tedy o objem.  

Jádro úkolu je ve druhé části, kdy žáci musí určit podíl kyslíku ve vzduchu ve výšce nad 

8 000 m n. m. Žáci by si nemuseli hned uvědomit, že ani v nulové nadmořské výšce není 

kyslík zastoupen ve vzduchu 100 %, proto tomuto úkolu předchází otázka, která je 

k informaci dovede.  

Podíl kyslíku ve vzduchu v nulové nadmořské výšce by žáci již měli znát. Přesto ve většině 

případů pro vyhledání tohoto údaje využijí internet a vyhledávání s pomocí klíčových 

slov. Zjistí, že kyslík je v této výšce zastoupen ve vzduchu přibližně 21 %. Odtud již 

vypočítají třetinový podíl, který je ve výšce nad 8 000 m n. m., a to je přibližně 7 %. 

 

b) Žáci v tomto textu postupně vyhledají údaje, které zapíší do tabulky pracovního listu, 

viz jedno ze správných žákovských řešení.   

   

Počet lidí na 
vrcholu 

Počet 
obětí 

Úmrtnost              Pořadí 

1 Mount Everest 8 848 6 208 257   4,14 %                     11. 

2 K2 8 611 306 81 26,47 %                       2. 

3 Kančendženga 8 586 284 43  15,14 %                      5. 

4 Lhotse 8 516 525 14    2,67 %                    12. 

5 Makalu 8 463 377 39  10,34 %                      6. 

6 Čo Oju 8 201 3 171 49    1,55 %                    14. 

7 Dhaulágirí 8 167 448 69  15,40 %                      4. 

8 Manáslu 8 162 672 67    9,97 %                      7. 

9 Nanga Parbat 8 125 335 68  20,30 %                      3. 

10 Annapurna 8 091 191 67  35,08 %                      1. 

11 Gašerbrum I 8 068 334 29    8,68 %                      8. 

12 Broad Peak 8 047 404 21    5,20 %                    10. 

13 Šiša Pangma 8 046 302 25     8,28 %                      9.   

14 Gašerbrum II 8 035 930 21     2,26 %                    13. 
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Úkoly c) a d) vedou žáky k řešení modelového případu, kdy pracují s prototypem 

sportovce s vynikající kondicí a váhou 75 kg.  

c) Pro výpočet maximální spotřeby kyslíku horolezce s výše uvedenými parametry 

využijeme údaje z tabulky o maximální naměřené spotřebě kyslíku sportovců 

a vynásobíme tuto hodnotu váhou horolezce.  

Maximální potřeba kyslíku je 96 × 75 ml/min = 7,2 l/min. 

 

d) Při hledání odpovědi na otázku, zda je horolezec schopen pokrýt svou maximální 

spotřebu kyslíku i v nadmořské výšce nad 8000 m n. m., vyjdeme z maximální frekvence 

dýchání a objemu jednoho nádechu 0,5"l (dostáváme hodnotu 85"l/min ). Z toho ovšem 

v dané nadmořské výšce tvoří kyslík jen 7 %, horolezec tedy získá 0,07 × 85 = 5,96 litrů 

kyslíku, tedy o více než litr kyslíku za minutu méně. Žáci by tedy měli dojít k závěru, že 

i kdyby horolezec při dýchání využil všechen kyslík obsažený ve vzduchu, nepokrylo by 

to jeho maximální spotřebu kyslíku.  

Nyní musí žáci úlohu „obrátit“ a zjistit, kam musí horolezec sestoupit, aby kyslíkový 

deficit pokryl. Horolezec potřebuje z 85 litrů vzduchu, který za minutu do plic dostane, 

získat 7,2 litrů kyslíku. To odpovídá 8,5 % objemu kyslíku ve vzduchu (7,2 '!85 #!8,5). Při 

práci s tabulkou s údaji o poklesu množství kyslíku s rostoucí nadmořskou výškou musí 

žáci pracovat s odpovídajícími pojmy. Pokles 0 % znamená, že podíl kyslíku ve vzduchu 

je 21 %. Ve výšce 1 000 m n. m. je procentuální zastoupení kyslíku ve vzduchu dáno tímto 

výpočtem 21 – 0,12 × 21 = 18,48. 
Ve výšce 7 000 m n. m. to odpovídá hodnotě 21 – 0,59 × 21 = 8,61, což je již pro horolezce 

(s modelovými parametry) dostačující.   

Sestupem do 7 000 m si jistě horolezec pomůže, avšak k chátrání organismu bude dále 

docházet s ohledem na další fyziologické procesy v těle i jistá zkreslení v našich 

předpokladech modelového případu (zanedbali jsme fakt, že nikdy z dechu 

nevyčerpáme maximum kyslíku, horolezec nebude po celou dobu schopen dýchat 

v maximální frekvenci atd.). 

 

F4 

Žáci pracují s internetem a vyhledají požadované hodnoty. Hodnota atmosférického tlaku 

v nulové nadmořské výšce je ve standardní atmosféře 101 325 Pa, v nadmořské výšce 1 500 m 

asi 84 550 Pa (83,4%) a v nadmořské výšce 8 000 m asi jen 35 582 Pa (35,1 %). 
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F5 

Jedná se o optimalizační úlohu související s náklady na výrobu horolezeckého vybavení. Úloha 

je snadná. Ze zadání je zřejmé, že pro firmu je výhodnější výroba sedáků typu A. Vyrobí jich 

tedy maximální možný počet. Toto maximum je 350, zbývajících 150 sedáků musí být typu B. 

Na této úloze však můžeme demonstrovat obecný postup nutný u obtížnějších úloh. 

Označíme q počet vyrobených sedáků typu A, � počet vyrobených sedáků typu B, ze zadání je 

zřejmé, že q, � jsou nezáporná čísla: q, � � 0. 
Jestliže firma nevyrobí více než 500 sedáků za týden, platí q L � � 500  a z podmínky, že 

vyrobí nejvýše o 200 sedáků typu A více než sedáků typu B, platí q � � L 200. 

Pokud zisk z jednoho sedáku typu A je 800 Kč, pak zisk z q takových sedáků je roven 800q, 

obdobně zisk z � sedáků typu B je 200�. 

Vytvoříme cílovou funkci, která bude určovat celkový zisk: � = 800q L 200�. 

Musíme najít takové hodnoty q, �, pro které má cílová funkce maximální hodnotu. Úlohu 

řešíme graficky. Pro určení oblasti dané výše uvedenými nerovnicemi sestrojíme nejprve grafy 

hraničních přímek polorovin daných těmito rovnicemi: q" L "�"� "500" = "0^ """q"� "�" < "200" = "0^ """q" = "0^ �" = "0!
Nyní vyznačíme oblast danou průnikem grafů všech nerovnic:  q" L "�" � "500^ "q"" � "�" L "200^ "q" � "0^ "�"" � "0.     

Oblast získanou průnikem všech grafů nerovnic tvoří čtyřúhelník určený body �, Y, R, �, kde �"_0, 0`, Y"_200, 0`, �"_0, 500` a souřadnice bodu R vypočítáme q"� "�" < 200" = "q" L "�"� "500"odtud 2�" = "300"a"�" = "150^ "q" = "350," 
tedy R"_350, 150`. 
 

Popsanou situaci zachycuje následující obrázek: 
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Funkce �  dosahuje maximální hodnoty v bodě R. Maximální zisk vypočteme dosazením 

souřadnic bodu R do cílové funkce. 

Nechceme-li určovat maximum cílové funkce posouváním jejího grafu po oblasti vymezené 

nerovnicemi, stačí, abychom do cílové funkce dosadili souřadnice všech vrcholů vzniklého 

čtyřúhelníku. Maximální hodnota cílové funkce po dosazení souřadnic jednotlivých vrcholů 

bude hledanou maximální možnou výší zisku. Řešení je tedy v jednom z vrcholů čtyřúhelníku. 

Stačí tedy dosadit souřadnice jeho vrcholů do cílové funkce a následně porovnat dosažené 

hodnoty. Y"_200, 0`:"A" = "800 · 200" L "200 · 0" = "160"000!R"_350, 150`:"A" = "800 · 350" L "200 · 150" = "310"000!�"_0, 500`:"A" = "800 · 0" L "200 · 500" = "100"000"!
 

Největší z hodnot je 310 000. To znamená, že za daných podmínek může závod dosáhnout 

maximálního zisku 310 000 Kč. Tohoto zisku dosáhne při týdenní výrobě 350 horolezeckých 

sedáků typu A a 150 sedáků typu B. 
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Zdroj: Nl74. Wikimedia.org: Periodic table simple cs [online]. 2013-10-29 [cit. 2015-09-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons Zero, 

Public Domain Dedication na WWW: ˂https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_simple_cs.svg˃. 
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