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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Mgr. Hana Dědková   

Název sady DUM Matematické úlohy řešené pomocí počítačových programů 

Číslo sady 45 (881 – 900) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_M6-9_881- 900 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_M6-9_881 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, soustava souřadná, body, přímky, trojúhelník 

VY_32_INOVACE_M6-9_882 Graf přímé a nepřímé úměrnosti Práce v programu Excel, vytvoření tabulky, vytvoření grafu 

VY_32_INOVACE_M6-9_883 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, soustava souřadná, mnohoúhelníky, střední příčky 

VY_32_INOVACE_M6-9_884 Rovinné útvary Online test, práce s vlastními poznámkami, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_M6-9_885 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, soustava souřadná, přímky, úsečky, rovnoběžky 

VY_32_INOVACE_M6-9_886 Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic Vysvětlení ekvivalentních úprav, výpočty lineárních rovnic, zkouška rovnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_887 Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic Vysvětlení ekvivalentních úprav, výpočty lineárních rovnic, zkouška rovnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_888 Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic Druhy řešení lineárních rovnic, výpočty lineárních rovnic, zkouška rovnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_889 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, body, přímky, průsečíky, mnohoúhelníky 

VY_32_INOVACE_M6-9_890 Rovinné útvary Rýsování do sešitu, rýsování v programu Geogebra, zápis konstrukce 

VY_32_INOVACE_M6-9_891 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, středová souměrnost, osová souměrnost 

VY_32_INOVACE_M6-9_892 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, rýsování trojúhelníku dle sss, opsaná kružnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_893 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, rýsování trojúhelníku dle sus, výšky 

VY_32_INOVACE_M6-9_894 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, rýsování rovnostranného trojúh., vepsaná kružnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_895 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, rýsování trojúhelníku dle usu, těžnice 

VY_32_INOVACE_M6-9_896 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, Thaletova kružnice, výpočet dle Pythagorovy věty 

VY_32_INOVACE_M6-9_897 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, osová souměrnost a její vlastnosti 

VY_32_INOVACE_M6-9_898 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, středová souměrnost a její vlastnosti 
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VY_32_INOVACE_M6-9_899 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, soustředné kružnice, Pythagorova věta, S a o kruhu 

VY_32_INOVACE_M6-9_900 Rovinné útvary Práce v programu Geogebra, rýsování dle popisu, zápis konstrukce 

 

Datum 22. 5. 2012 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 

 

 

 


