
MATEMATIKA - Zadání domácí práce 21.9.-25.9. 2020 

Cíle na tento týden: 
 □  rozeznat přímou a nepřímou úměrnost 
 □  umět vypočítat úlohy na přímou i nepřímou úměrnost pomocí trojčlenky 
 
Úkol: připojit se na online hodinu v úterý v 9:00 
 
 

1.Neřímá úměrnost – zápis do školního sešitu 

Nepřímá úměrnost nám říká, že kolikrát se zvětší hodnota jedné proměnné, tolikrát se hodnota druhé proměnné 
zmenší. 
 
Příklad: Monika pozvala své kamarády na lívance. Spočítala, že pokud přijde devět kamarádů, pro každého bude mít  
               osm lívanců. Kamarádů se ale nakonec sešlo dvanáct. Kolik měl každý z nich lívanců? 
 
Jedná se o nepřímou úměrnost. Když přišlo kamarádů více, každý dostane lívanců méně. 
  
9 kamarádů ……………………..8 lívanců pro každého 
12 kamarádů …………………… x lívanců pro každého 

x = ①∙②

③
 =  ∙  =  ∙  = 6 lívanců 

Každý z dvanácti kamarádů dostal 6 lívanců 

2. Řešte podle návodu úlohy na nepřímou úměrnost 
 
1. Na svém počítači máte internet o rychlosti 2 MB za sekundu a záznam koncertu Ariany Grande jste si stáhli za 450  
sekund. Za jak dlouho byste stáhli stejný koncert, pokud byste měli internet o rychlosti 6 MB za sekundu? 
 
2. Průměrná délka kroku Jirky je 80 cm. Cestou ze školy domů napočítal, že udělal 1300 kroků. 
Kolik kroků by udělal, kdyby jeden měřil rovný metr? 
 
3. Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se nádrž naplní za 1 hodinu 12 minut. Jak dlouho bude trvat naplnění 
nádrže čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu? 
 
4. Na opravě mostu pracuje 9 dělníků. Oprava má podle plánu trvat 40 dní. Jak se musí změnit původní počet 
dělníků, aby byla oprava hotova o 10 dní dříve? 
 
5. Knížka má 328 stran. Na každé stránce je 27 řádků. O kolik stran více by měla tato kniha, kdyby měla na každé 
stránce o 3 řádky méně? 
 
 

2. Úkol 
 
Připojte se na online hodinu v úterý v 9:00. Odkaz k připojení budete mít ve školním e-mailu. 
 
 

Šipku začínáme psát vedle neznámé x. Pokud se 
jedná o přímou úměru, tak šipka na druhé straně 
jde stejným směrem. Když máme nepřímou úměru 
zapíšeme šipku opačným směrem. 


