
 

M – 8. ročník 

 

- následující úkoly jsou zadány na období od 15. 4. – 30. 4. 2020, práci si tedy vhodně 

rozplánujte 

- v 1. části si sami zkusíte připomenout a doplnit základní pojmy ze statistiky – budete 

pracovat s námi připravenými poznámkami, popřípadě využijte učebnici 2. díl, vše máte 

přehledně popsané v následujících materiálech 

- pozorně čtěte instrukce a zkuste pracovat podle návodu a vzorových příkladů  

- pokud si s něčím neporadíte, vynechejte to, v další „várce“ úkolů vám poskytneme správné 

řešení 

- dále vyřešte 2 pracovní listy, pomocí kterých si připomenete Pythagorovu větu a řešení 

slovních úloh trojčlenkou 

- vyřešené pracovní listy PL1, PL2 pošlete svým vyučujícím matematiky, nezapomeňte se 

do emailu podepsat! 

- pokud budete mít jakýkoliv dotaz, ptejte se svého učitele matematiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opište si následující poznámky do sešitu: 

Statistika 
 

- obor, který se zabývá shromažďováním, tříděním a vyhodnocováním dat (informací) 

- její výsledky ovlivňují chod celé společnosti (obchod, politika, průmysl, zemědělství, kultura,…) 

Základní pojmy 

Statistický soubor – skupina objektů, které sledujeme a na kterých provádíme statistické šetření. 

Jeden objekt ze statistického souboru se nazývá statistická jednotka. 

Rozsah – celkový počet statistických jednotek. 

 

Při statistickém výzkumu sledujeme určitý jev = znak statistického souboru. 

Znak může být:  

a) Kvalitativní – nelze změřit 

b) Kvantitativní – lze změřit, číselně vyjádřit 

 

Výběrový soubor – ne vždy je možné provádět výzkum na celém statistickém souboru, a proto se používá 

jen jeho část – výběrový soubor. Čím je však tento soubor menší, tím mohou být zjištěné informace 

nepřesnější.  

 

Četnost (frekvence – f) daného znaku je číslo, které udává, kolikrát se daný znak při šetření objevil.  

 

Aritmetický průměr – základní způsob zpracování výsledků při sledování kvantitativních znaků (např. 

průměrná mzda, výška,…). Vypočítáme jej tak, že sečteme naměřené hodnoty a výsledný součet podělíme 

počtem hodnot. 

 

Modus – znak s největší četností (může jich být i víc) 

 

Medián (střední hodnota) – hodnota znaku ležící uprostřed uspořádané tabulky (v případě sudého počtu 

znaků je to průměr dvou prostředních hodnot). 

 

 

 

 



VZOROVÉ PŘÍKLADY – projděte si následující vyřešené příklady: 

Př: V naší třídě VIII. A je 21 žáků a 15% z nich má modré oči.  

→ statistický soubor – všichni žáci VIII. A, tedy 21 žáků 

→ statistická jednotka – jeden žák 

→ statistický znak – barva očí 

 

Př: Vypočítejte aritmetický průměr – průměrnou vzdálenost při hodu míčkem, pokud bylo naházeno 

postupně 4 m, 13 m, 12 m a 27 m.  

x ̅= (4 + 13 + 12 + 27) : 4 

x ̅= 56 : 4 

x ̅= 14 m                                                  Průměrná vzdálenost při hodu míčkem byla 14 metrů. 

 

Př: Paní učitelka si připravila statistické zhodnocení písemné práce z matematiky.  

Vysvětlení k tabulce: 6 žáků mělo z písemné práce jedničku, tedy četnost hodnoty 1 je 6, četnost hodnoty 2 

je také 6, četnost hodnoty 3 je 8 atd. 

Relativní četnost se vypočítá tak, že se četnost dané hodnoty vydělí celkovým počtem žáků, kteří psali 

písemku – tedy 6:24 (6 žáků mělo z písemky jedničku, 24 žáků je ve třídě celkem). Pokud chceme údaj 

v procentech, vynásobíme výsledek číslem 100. 

Pokuste se vyplnit podle návodu zbylá políčka v tabulce. 

Známka 1 2 3 4 5 

////// ////// //////// /// / 

Četnost 6   3  

Relativní četnost % 6:24 = 0,25 
= 25 % 

  3:24 = 
0,125 = 
12,5 % 

 

(24 – počet všech žáků) 

Pozn: Pokud jste tabulku vyplnili správně, musí vám vyjít součet četností 24 a součet relativních četností 

100%. 

 



Vypočítejte průměrnou známku z písemky z matematiky. Budeme pracovat s předchozí tabulkou. 

x ̅= (6.1 + 6.2 + 8.3 + 3.4 + 1.5) : 24 

x ̅= 59 : 24 

x ̅= 2,46 

 

Modus - x ̂

Hodnota s nejvyšší četností  - nejvíce žáků (8) mělo z písemky 3, tedy modus je 3. 

x ̂= 3 

 

Medián - x͂ 

Hodnota, která leží ve středu tabulky uspořádané od nejnižší do nejvyšší hodnoty šetřeného znaku 

(vypíšeme a uspořádáme všechny známky). 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 

 

x͂ = (2+3):2 

x͂ = 2,5 

 

 

 

 

Zkuste následující příklady vyřešit do školního sešitu, využijte návodu z předchozích vzorových 

příkladů: 

 

1. Ve třídě 8. B je 24 žáků, z nichž má 5 žáků světlé vlasy.  

   Urči, co je z těchto údajů   

→ statistický soubor: 

→ statistická jednotka: 

→ statistický znak:   

 

 



2. Zanedlouho budou hlavní, dvouměsíční prázdniny a Martin se rozhodl udělat průzkum mezi spolužáky, 

kde je celé nebo alespoň část z nich budou trávit.  Nejprve se ptal, kde je budou trávit. Následně si připravil 

tabulku, kam jejich odpovědi přehledně zaznamenal.  Doplň četnost, relativní četnost a relativní četnost 

v procentech (nápověda: potřebuješ vědět, kolik spolužáků Martin má). 

 

Trávení 

prázdnin 

Počty 

spolužáků 
Četnost 

Relativní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

U babičky / / / /    

Doma / / / / / / / /    

Letní tábor / / / / /    

Sportovní soustředění / / / /    

Jazykový tábor / / /    

 

 

3. V letním táboře bylo 90 dětí zařazeno do těchto oddílů: 

• Modelářský – 15 dětí 

• Přírodovědný – 20 dětí 

• Dramatický – 15 dětí 

• Sportovní – 21 dětí 

• Bez zaměření – 19 dětí 

 

a) Urči rozsah souboru:  

b) Jaký znak byl sledován a je kvalitativní nebo kvantitativní? 

c) Jakou četnost má přírodovědný oddíl? 

d) Kolik dětí bylo průměrně v jednom oddílu?  

e) Urči modus statistického souboru: 

f) Urči medián statistického souboru: 

 

 

 

Správné řešení bude v další „várce“ za 14 dnů na internetu, zkontrolujete si, popř. opravíte… Neposílejte! 

 

 

 



Do sešitu dále vypracuj tyto úkoly z učebnice - 2. dílu a sbírky 

UČ str. 66/ 3, 4, 5 

UČ str. 67/1, 5 

Sb. 106/1, 2, 3 

- výsledky si zkontroluj vzadu v učebnici – neposílej! 

 

 

 

 

 

Svému vyučujícímu matematiky zašli zpět vyplněné následující pracovní 

listy PL1 a PL2.  

Úkoly ze statistiky neposílej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PL1 – Pythagorova věta (opakování) 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výukový materiálVY_42_INOVACE_03_ Pythagorova věta, název materiálu (téma): Pythagorova věta, autor: Mgr. Jana Lilková © Výukový 

materiál je majetkem ZŠ Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj, 2012 



1) Pravoúhlý trojúhelník má délky odvěsen 6 cm a 7 cm. Vypočítej s přesností na desetiny centimetru délku 

jeho přepony. 

 

 

 

2) Rozhodni, zda trojúhelník s danými délkami stran, je pravoúhlý: 

a) 6 m; 12 m; 9 m 

b) 15 mm; 2 cm; 0,25 dm 

 

 

 

3) Vypočítej výšku k základně rovnoramenného trojúhelníku s délkou základny 37,6 cm a délkou ramene 

23,4 cm. Výsledek zaokrouhli na desetiny centimetru. Vypočítej obsah a obvod tohoto trojúhelníku. Proveď 

náčrt. 

 

 

 

 

4) Papírový drak D je upoután na laně dlouhém 50 m a vznáší se nad místem M. Místo M je 15m od 

stanoviště S, kde je drak upoután. Jak vysoko je drak nad vodorovným terénem. Proveď náčrt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sepekov, autor: Mgr. Alena Himlová, název: VY_32_INOVACE_158_Geometrie v rovině, číslo 

projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2046, číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, období vytvoření DŮM: říjen 

2013 



PL2 – Trojčlenka (opakování) 
 

Pomocí trojčlenky vyřeš následující slovní úlohy, nezapomeň zapsat odpověď (pokud bude 

třeba, výsledky vhodně zaokrouhluj)!  

1) Auto spotřebuje 8 litrů benzínu na 100 km. Kolik litrů benzínu spotřebuje, jestliže ujede 

vzdálenost 60 km? 

2) Když traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán za 48 hodin. Jak dlouho bude trvat 

orba lánu, když použije větší pluh se šesti radlicemi? 

3) Sedm dělníků opracuje za směnu 357 součástek. Kolik součástek opracuje za směnu 16 

stejně výkonných dělníků?  

4) Eva vyšívá ubrus. Kdyby vyšívala denně tři čtvrtě hodiny, byla by hotová za 8 dní. Za kolik 

dní bude s vyšíváním hotová, bude-li denně vyšívat jen 20 minut? 

5) Písařka napsala 16 stran textu za 2 h 8 min. Kolik stránek by napsala za 1/3 hodiny? 

6) Když budu denně číst 15 stran, přečtu knihu za 8 dní. Kolik stran musím denně přečíst, 

abych knihu přečetl o 2 dny dříve? 

7) Za 3/4 hodiny pokryl zedník obkládačkami 3/5 zdi kolem umyvadla. Za jak dlouho obložil 

celou zeď kolem umyvadla? 

8) Na mapě s měřítkem 1 : 40 000 jsou zakresleny dvě vesnice vzdálené ve skutečnosti 16 km. 

Jaká je jejich vzdálenost na mapce? 

Bonusové (trochu těžší      ): 

9) Sedm malířů je schopno dle normy vymalovat celý dům za 12 dní. Po třech dnech odešel 

jeden malíř na dovolenou. Za kolik dnů (od započetí malování) byla práce na domě hotová? 

10) Pět čerpadel vyčerpá za 3 hodiny 40 m3 vody. Kolik vody vyčerpají za 7 hodin 4 stejně 

výkonná čerpadla? 

 


