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MATEMATIKA - úkoly 
 
 

samostudium pro období 30. 3. až 5. 4. 2020 (týden 3)  
 

 

Kontaktní osoba: Karel Pavlík (kpavlik@zahradnickaskola.cz, tel.: 606 689 049) 

Tel. konzultace: pracovní dny, ideálně v čase od 8:00 do 12:00 

Způsob komunikace: webové stránky školy (www.zahradnickaskola.cz, sekce samostudium) 

 

Postřehy a zkušenosti se samostudiem z Matematiky za období 16.3. až 29.3. 2020 (týden 2):  

 

 po dopise pana ředitele (pondělí 23.3.2020) došlo k výraznému navýšení aktivní 

spolupráce, nicméně stále existuje v každé třídě nemalá skupina studentů, od kterých 

jsem dosud neobdržel ani jeden vypracovaný domácí úkol (1.A – 4 studenti, 2.A – 6 

studentů, 3.A – 2 studenti, 4.A – 2 studenti) 

 

 stále platí: úkoly známkuji (váha 3) a známky zapisuji do Bakalářů. U studentů, od 

kterých jsem nic neobdržel, vyplním vždy „N“ (nehodnocen) a ještě počkám 1 týden. 

V případě nedodání vypracovaných úkolů ani s týdenním zpožděním přepíši „N“ na 

známku „5“.  

 

 před vypracováním úkolů doporučuji nastudovat vždy soubor s mými výpisky (soubor 

„teorie“) a zároveň jejich přepsání do sešitu z matematiky, úkoly vždy navazují na tyto 

teoretické poznatky. 

 

 na závěr pouze připomínám termín pro odevzdání úkolů pro týden 2 (období od 23.3. do 

29.3. 2020): pondělí 30. 3. 2020, 12:00 hod  

 

 

 

MAT – úkoly pro týden 3 (období od 30.3. do 5.4. 2020) 
 

 

Třída 1.A: 

 

MAT pro SŠ (didaktis) – pracovní sešit, 2. díl - Výrazy, Rovnice a nerovnice 

 

 lom. výrazy – operace a úpravy (část 2): 30 / 10, 11       31 / 12, 13, 14        32 / 15, 16 
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Třída 2.A: 

 

MAT pro SŠ (didaktis) – pracovní sešit, 5. díl – Funkce II 

 

 logaritmické rovnice:  47 / 2, 3       48 / 4, 5        49 / 9         50 / 10, 11 

 

 

 

Třída 3.A: 

 

MAT pro SŠ (didaktis) – pracovní sešit, 6. díl – Stereometrie 

 

 Polohové vlastnosti – polohové úlohy 

25 / 1, 2, 3, 4       26 / 5 a,b,c,d       27 / 6 a,b,c,d        28 / 8 a,b,c,d        29 / 9 

 

      

 

Třída 4.A: 

 

Projekt „Zlepšení inkluze ve výuce zahradnictví“ (www.zahradnickaskola.cz/projekty) 

 Matematika – 2. díl: příklady na výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů 

     strana 12 – příklad 2: Hrušňový sadŠkolní pozemek 

    strana 13 – příklad 3: Zahrádkářský skleník 

 

 

 

Zpětná vazba pro úkoly zadané pro týden 3 (30. 3. až 5. 4. 2020):  
 

do pondělí 6. 4. 2020, 12:00 prosím o zaslání naskenovaných kopií vypracovaných příkladů 

zadaných pro týden 3, tzn. období od 30.3. do 5.4. 2020 (ideálně 1 soubor v pdf formátu) na 

mail kpavlik@zahradnickaskola.cz.  
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