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Téma:

Ozdobná tapeta
Opakování z 1. - 5. ročníku
Čtverec

Ročník: 6.

Ozdobná tapeta je složena ze 16 stejných trojúhelníků. Kolik čtverců se v ní
skrývá?
Na tapetě jsou přesně 4

Na tapetě je víc než 5

čtverce.

čtverců.

Zuzka

Jana

?

Petr

Bára

Tomáš

Na tapetě je přesně 8

Na tapetě je přesně 12

čtverců.

čtverců.

Téma:

Barevná dřívka
Opakování z 1. - 5. ročníku,
Čtverec

Ročník: 6.

Přesunutím jednoho dřívka
Přesunutím jednoho dřívka je

je možné dostat trojúhelník.

možné dostat čtverec.

Verča
Lenka

Jirka
Přesunutím dvou dřívek je
možné dostat čtverec.

Téma:

Odraz budíku v zrcadle
Osová souměrnost

Ročník: 6.

Znenadání ses probudil a uviděl odraz digitálního budíku v zrcadle. Kolik
hodin bylo ve skutečnosti?
Bylo skutečně 01:20.

Bylo 02:10.

Jana

Zuzka

Bylo 05:10.

?

Petr
Bára
Bylo 10:05.

Tomáš

Téma:

Papírový drak
Druhy trojúhelníků, kosočtverec

Ročník: 6.

Papírový drak může být

Drak může být složen ze

složen ze čtyř pravoúhlých

dvou ostroúhlých

trojúhelníků.

trojúhelníků.

Verča

Lenka
Papírový drak má tvar
kosočtverce.
?

Kuba
Jirka

Drak může být složen ze
dvou tupoúhlých trojúhelníků.

Eliška

Dlaždice
Téma:

Obvod a obsah čtverec

Ročník: 6.

Obsah čtvercové dlaždice je 25 cm2.
Pokud zdvojnásobíme velikost
strany dlaždice, bude její
obvod dvakrát větší.

Jana

Zuzka
Pokud zdvojnásobíme velikost
strany dlaždice, bude její
obsah dvakrát větší.

Pokud obsah dlaždice
zmenšíme o 9 cm2, bude její
obvod o 4 cm menší.

Bára

Téma:

Kulečníkové koule
Poloměr a průměr kružnice,
desetinná čísla, obvod trojúhelníka

Ročník: 6.

Standardní průměr kulečníkové koule je 57,2 mm. Jak spočítáme obvod
trojúhelníka, jehož vrcholy leží ve středech kulečníkových koulí?
Obvod vyznačeného

Obvod trojúhelníka

trojúhelníka je

spočítáme jako

(57,2 · 8) · 3 mm.

57,2 · 9 + 28,6 · 6 mm.

Lenka

Verča

?

Eliška
Jirka
Obvod trojúhelníka je
57,2 · 5 · 3 mm.

Kuba
Obvod spočítáme jako
57,2 · 12 mm.

Jezero
Téma:

Thaletova věta

Ročník: 8.

Středem kruhového jezera vede dřevěná lávka.
Rybář č. 3 ji celou uvidí pod

Pod nejmenším úhlem ji

větším úhlem než zbylí dva rybáři.

celou uvidí rybář č. 2.

Zuzka

Jana

?

Petr
Bára

Tomáš

Všichni rybáři lávku vidí pod

Pod největším úhlem

stejným úhlem.

lávku vidí rybář č. 2.

Téma:

Televize a úhlopříčka
Pythagorova věta, poměr, lineární rovnice
s jednou neznámou

Ročník: 8.

Šířka a výška televize jsou v poměru 4 : 3. Co platí pro šířku televize?
Šířka televize je

Šířka televize není větší než

120 cm.

délka její úhlopříčky.

Lenka

Verča

?

Jirka

Eliška
Kuba

Šířka televize je

Šířka televize je

96 cm.

čtyřikrát větší než výška.

Téma:

Šikmá věž
Podobnost, goniometrické funkce

Ročník: 9.

V Ústí nad Labem se nachází nejšikmější věž ve střední Evropě. O kolik
centimetrů/metrů se vychyluje od kolmice?
Věž se vychyluje asi

Věž se vychyluje o více jak

o 65 cm.

5 metrů.

Jana

Zuzka

Podle mě se vychyluje
o více než 2 metry.
?

Petr
Bára
Nemáme dost informací,
abychom to spočítali.

Tomáš

Téma:

Plošina do klece
Podobnost, goniometrické funkce

Ročník: 9.

Plošina do klece morčat měří 0,5 m. O kolik stupňů je plošina nakloněná
vzhledem k vodorovné podlaze?

Přibližně o 20°.

Přibližně o 30°.

Zuzka

Jana

?

Petr
Bára
Přibližně o 45°.

