DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A ŽÁKYNĚ TŘÍD 9.A A 9.B
UČÍCÍ SE DOMA
* tato informace se netýká těch, kteří byli v pondělí ve škole – ti už vědí, co je
čeká ( takže už dál nemusí číst )
* pro ostatní – práce z matematiky je zadávaná mnou na webových stránkách
školy, nikoli kýmsi na sociálních sítích nebo ve vašich skupinách ( vzhledem ke
čtenářské NEgramotnosti pak dochází ke zkreslení informací, takže sem dám vše,
čemu jste se měli věnovat jak v matice 9.A/B, tak 9.B ve CvM od 14.4.do 30.4.
Termín splnění jste už prošvihli, nicméně jsem ochotná práci přijmout dodatečně.
Při nedodání se to samozřejmě promítne do závěrečného hodnocení. Nebudu už
vás jednotlivě v mailech upozorňovat, co kdo nemá, protože i když jsem vám
sepsala, co máte dodat, práce nepřišla. Porovnejte si sem vloženou práci s tím, co
máte ve své odeslané poště. A naučte se rolovat až na konec textu!
MATIKA 9.A/B
* už mělo být vypracováno a posláno
* NÁHRADNÍ TERMÍN DODÁNÍ PRÁCE JE 15.5. DO 19. HODIN
3) Pokud bychom se viděli ve škole, proberu s vámi podobnost. Takže ji přeskočíme a do
30.4. se budete věnovat goniometrickým funkcím.
V odkazech máte probíranou látku :
https://matematika.cz/goniometrie
https://www.youtube.com/watch?v=YiqqXAqvxaM
https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0
https://www.vypocitejto.cz/goniometricke-funkce/
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-goniometricke-3-uroven/630
V učebnici je látka na str. 55-80 , vypište si definice funkcí z rámečků – str.56, 61 a 64
Opište si „růžový rámeček“ ze str.70
Goniometrické funkce máte v tabulkách, zkuste si podle návodů v učebnici najít jejich
hodnoty. Ve videích je postup na kalkulačce, my bychom je počítali z tabulek.
Pokuste se spočítat příklady v učebnici.

* na tomto byste měli pracovat nyní
* ostatní budou v tomto období pracovat doma s kapitolou Podobnost – uč. str.31-49,
opíšete si rámečky, vypracujete cvičení ( práci opět budete posílat )

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 9.B
- Konstrukční úlohy str. 22 – 25 – pokud vám něco nepůjde narýsovat, postupy máte v řešení
str. 26-31, pokud si nepamatujete některé symboly v zápisu – v tabulkách máte vysvětlené,
co která značka znamená
* tato práce byla opět do 30.4., takže ji jistě máte připravenou a jen čekáte, kdy ji
budu chtít poslat. Teď ….. naposílejte mi ji nafocenou nebo naskenovanou do 15.5.
do19. hodin

