Zadání učiva z matematiky pro 8. A (14. – 17. 4. 2020)
Aritmetika (piš si do školního sešitu zepředu)
Stále se budeme věnovat rozkladu na součin. Nejdříve se však musíme
seznámit se „svatou trojicí“ algebraických vzorců. Z předchozí věty je jasné,
jak jsou v matematice důležité. Proto nepodceňuj tuto „svatou trojici“
a pečlivě si piš a počítej.

ROZKLAD MNOHOČLENŮ NA SOUČIN – UŽITÍ VZORCŮ
Výukové video (délka 12:51, všechny příklady si piš do sešitu):

Zopakuj si z minula:

www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
Poznámka: Možná někomu zvídavému přijde podivné, že v části nazvané
„Rozklad mnohočlenů na součin“ je video, kde naopak
součin upravujeme na součet/rozdíl trojčlenu či dvojčlenu.

Rozklad na součin můžeme provádět
2 způsoby (nebo jejich kombinací):
1. VYTÝKÁNÍM PŘED ZÁVORKU
2. UŽITÍM VZORCŮ

Ne, nikdo si z vás nedělá…
Ty vzorce se používají jaksi obousměrně – zleva doprava (jak
je ve videu) a zprava doleva (a to je právě ten krásný rozklad
na součin, na který se teď chcete/musíte připravit).

Učebnice: Toto učivo najdeš také v učebnici: 1. díl, strany 79–83 (pokud by si někdo nevěděl rady).
Procvičuj (opiš zadání a proveď, vše do školního sešitu):
1) Proveď s využitím vhodného vzorce:

2) Proveď s využitím vhodného vzorce:

a) (3 + 𝑎)(3 − 𝑎) =

a) (𝑐 − 4)(𝑐 + 4) =

b) (2ℎ2 − 5)(5 + 2ℎ2 ) =

b) (5 + 3𝑞 2 )(3𝑞2 − 5) =

c) (6𝑥 + 4𝑦)2 =

c) (3𝑎 − 4𝑏)2 =

d) (1 + 5𝑏 2 )2 =

d) (6𝑥 2 − 1)2 =

Geometrie – (piš, kresli do školního sešitu zezadu)

Pojďme opět do válců! Tentokrát budeme počítat
– naučíš se postupně dva vzorce a to je skoro vše :-)
Dnes to bude vzorec pro výpočet povrchu válce, příště pro objem válce.

VÁLEC – Jak spočítat povrch? –
Zopakuj si základní pojmy, které jsme si vysvětlili předminule: podstava válce, výška válce, poloměr válce, plášť válce.
1. Odvození vzorce:

2x podstava + plášť

𝑆𝑝 = 𝜋𝑟 2
𝑠𝑝𝑙 = 2𝜋𝑟𝑣

Vzorec upravíme tak, že vytkneme
2𝜋𝑟 před závorku (to jsme se naučili
minule v aritmetice).

2. Příklad:

3. Cvičení:

Do školního sešitu proveď zápis, zapiš vzorec, dosaď do vzorce, vypočítej, nezapomeň na jednotky.

Domácí úkol

– z učiva předminulého týdne

1)

2ax – 2ab =

7)

2uv – u2v =

2)

a – 2ab =

8)

3x2y − 2xy2 =

3)

4xy + 8x =

9)

(x + 1)y + a(x + 1) =

4)

6a – 3b =

10) 2(x +2) − y(x + 2) =

5)

4x2 – x =

11) 2k(x + y) − (x + y) =

6)

12ab – 6a2b =

12) 2x(a + b) + x2(a + b) =

Tyto příklady vyřešte do domácího sešitu, vyfoťte a pošlete jako odevzdání úkolu (s přílohou) v Bakaláři (je potřeba
použít internetový prohlížeč v počítači). Nezasílejte v žádném případě e-mailem nebo jako zprávu v Komens.

Termín odevzdání domácího úkolu: do 17. 4. 2020.
Je možné poslat i do 19. 4. (pro notorické opozdilce)

