
Co musím umět zpaměti z matematiky v  7.ročníku:
ARITMETIKA
1. Musím umět zpaměti všechna pravidla pro počítání s desetinnými čísly a znaky dělitelnosti přirozených 

čísel.
2. Mezi celá čísla řadíme: přirozená čísla, nulu a čísla opačná k číslům přirozeným.
3. Opačná čísla leží ve stejných vzdálenostech na opačných polopřímkách číselné osy s počátkem obrazu čísla 0. 

Tato vzdálenost obrazu čísla od 0 je absolutní hodnotou  daného čísla.
4. Opačná čísla jsou buď kladná nebo záporná. Rozlišujeme je znaménky + a – . Obě mají stejnou absolutní 

hodnotu (vzdálenost od obrazu čísla 0 znázorněného na číselné ose).
5. Záporná čísla jsou menší než nula, kladná čísla jsou větší než nula; záporné číslo vždy  než kladné číslo.
6. Ze dvou záporných čísel je větší to, které má menší absolutní hodnotu (leží blíže k nule); ze dvou kladných 

čísel je větší to, které má větší absolutní hodnotu (leží dále od nuly).
7. a)  Dvě kladná čísla sčítáme jako čísla přirozená; znaménko plus (+) můžeme vynechat.

b)  Dvě záporná čísla sčítáme jako čísla přirozená, výsledný součet označíme zase znaménkem mínus (– ).
c) Při součtu kladného a záporného čísla rozhodne o znaménku součtu znaménko čísla s větší absolutní  

hodnotou, absolutní hodnoty obou čísel od sebe ale odečteme.
d)  Součtem dvou opačných čísel je číslo nula.

8. Odečíst od libovolného čísla číslo záporné znamená přičíst k tomuto libovolnému číslu číslo opačné a dále se 
řídit podle pravidel sčítání.

9. Násobení:
a) Je-li alespoň jeden z činitelů roven nule, je i součin roven nule.
b) Součin dvou nenulových čísel se stejnými znaménky je vždy kladný.
c) Součin dvou nenulových čísel s různými znaménky je vždy záporný.
d) Součin více čísel s různými znaménky je kladný jen tehdy, je-li sudý počet záporných činitelů; při lichém 

počtu záporných činitelů je součin vždy záporný.
10. a)   Podíl dvou nenulových čísel se stejnými znaménky je vždy kladný.

b) Podíl dvou nenulových čísel s různými znaménky je vždy záporný.
c) Dělíme-li nulu libovolným číslem je podíl nulový; nulou ale děli nelze !

11. Opakování zlomků:    
       jmenovatel ukazuje na kolik dílů byl celek rozdělen, čitatel ukazuje s kolika takto získanými díly se počítá.
12. Zlomek rozšíříme, jestliže čitatele i jmenovatel vynásobíme stejným číslem různým od nuly; zlomek krátíme, 

jestliže čitatele i jmenovatele dělíme stejným číslem různým od nuly. 
13. Zlomek původní a zlomek rozšířený či zkrácený se sobě rovnají ! 
14. Zlomek v základním tvaru je vykrácený největším společným dělitelem čitatele i jmenovatele. V čitateli a ve 

jmenovateli jsou čísla nesoudělná.
15. Porovnávání zlomků: Větší zlomek je na číselné ose více vpravo
16. a)    Mají-li dva zlomky stejného jmenovatele, je větší ten zlomek, který má většího čitatele.

b) Nemají-li dva zlomky stejné jmenovatele, upravíme nerozšiřováním nebo krácením na zlomky se stejnými 
jmenovateli a postupujeme podle varianty a)

17. Stejní jmenovatelé = společní jmenovatelé = společný násobek jmenovatelů porovnávaných zlomků (nejlépe 
nejmenší společný jmenovatel).

18. Rychlé porovnávání zlomků s číslem 1: 
a) Zlomek je rovný 1, když se sobě čitatel i jmenovatel rovnají.
b) Zlomek je menší než 1, když čitatel je menší než jmenovatel; zlomek je větší než 1, je-li tomu naopak.

19. Zlomky se stejnými jmenovateli sčítáme (odčítáme) tak, že sečteme (odečteme) jejich čitatele a jmenovatele 
opíšeme. Výsledek uvádíme vždy do základního tvaru.

20. Zlomky s různými jmenovateli před sčítáním upravíme nejprve rozšiřováním nebo krácením na zlomky se 
stejnými jmenovateli a pak postupujeme podle pravidla 19). Výsledek uvádíme vždy do základního tvaru.

21. Zlomky násobíme tak, že je nejprve zkrátíme (můžeme krátit i křížem – ale vždy čitatelé proti jmenovatelům), 
pak spolu vynásobíme čitatele a lomíme součinem jmenovatelů. Výsledek uvádíme vždy do základního tvaru.

22.  Libovolný zlomek (číslo) dělíme jiným zlomkem tak, že daný zlomek vynásobíme převráceným zlomkem 
dělitele.  Výsledek uvádíme vždy do základního tvaru.

23. Převrácený zlomek dělitele vytvoříme záměnou čitatele a jmenovatele. (Součin dvou navzájem převrácených 
čísel je 1.)

24. Smíšené číslo je zkráceným zápisem součtu přirozeného čísla a zlomku. Na smíšená čísla lze převádět (dělením) 
zlomky, které mají v čitateli větší číslo než ve jmenovateli.

25. Racionální číslo je takové číslo, které lze zapsat v některém z různých tvarů zlomku (podílu dvou čísel).
26. Když čitatele zlomku dělíme jmenovatelem pak se může stát, že:

a) při písemném dělení se objeví zbytek nula a desetinný rozvoj je ukončený a racionální číslo je desetinné;



b) při písemném dělení se neobjeví nula, ale opakuje se určitý nenulový zbytek nebo skupina nenulových 
zbytků a desetinný rozvoj je neukončený a periodický; za desetinnou čárkou se opakuje tzv.perioda 
označovaná vodorovnou čarou, racionální číslo není desetinné.

27. Racionální čísla se zapisují v různých tvarech (zlomek – smíšené číslo – desetinný rozvoj); při početních 
výkonech je nutné je upravit na stejný (výhodnější) tvar.

28. Hodnoty veličin často porovnáváme jejich rozdílem („O kolik…“) či  podílem („Kolikrát…“)
29. Vzájemný vztah hodnot určitých veličin vyjádřených podílem se nazývá poměr.
30. Poměr dvou kladných čísel  a, b zapisujeme a : b a čteme „a ku b“. Podíl se dá zapsat jako zlomek a proto lze 

poměr krátit na základní tvar (na navzájem nesoudělná přirozená čísla).
31. Hodnota poměru vyjadřuje, kolikrát je jeho první člen větší (menší), než jeho druhý člen.
32. Praktickým příkladem poměru je měřítko zmenšenin (plánků, map, modelů ) charakterizující velikost zmenšení, 

který se vyjadřuje obvykle ve tvaru 1 : 10, 1 : 10 000, atd., tj. velikost na mapě : skutečné velikosti (ve stejných 
jednotkách).

33. Při dělení celku na dvě různé části v daném poměru a : b nejprve celek rozdělíme na (a+b) dílů a tuto hodnotu 
postupně vynásobíme čísly a a b.

34. Při změně celku v daném poměru a : b  vynásobíme celek zlomkem a/b . 
35. Postupný poměr používáme k porovnávání více čísel.
36. Jestliže dvě kladné veličiny x, y spolu souvisejí opakovaně vztahem y = k . x, kde k je kladné číslo pak se 

nazývají přímo úměrné.  
37. Grafem přímé úměrnosti jsou body, které leží na přímce procházející počátkem soustavy souřadnic.
38. Pro přímou úměrnost platí, že zvětší-li se veličina x v určitém poměru, zvětší se ve stejném poměru i veličina y 

(stejně tak při zmenšování.). Poměr obou veličin je stále roven číslu k,   y : x = k
39. Jestliže dvě kladné veličiny x, y spolu opakovaně souvisejí vztahem x . y = k, kde k je kladné číslo pak se 

nazývají nepřímo úměrné.
40. Grafem nepřímé úměrnosti jsou body, které leží na křivce – hyperbole. 
41. U nepřímé úměrnosti platí, že změní-li se veličina x v určitém poměru, změní se veličina y v poměru 

převráceném. Součin obou veličin je stále roven číslu k,   x . y = k
42. Některé slovní úlohy s tématem úměrnosti (přímé či nepřímé) lze řešit trojčlenkou. 
43. V trojčlence pomocí 3 známých údajů hledáme 4.neznámý údaj pomocí zápisu spolu souvisejících údajů (ve 

stejných jednotkách) na jeden řádek a druhé shodné dvojice s jednou neznámou na řádek druhý.
a) v případě přímé úměrnosti  a1 ……b1                     b) v případě nepřímé úměrnosti   a1 ……b1

                                                a2 ……x                                                                             a2 ……x
     se x = ( a2 . b1 ) : a1 , tj. násobení křížem                    se  x = (  a1 . b1 ) : a2 , tj. násobením v řádku

44. Jedno procento (1%) je jedna setina z nějakého celku (základu). (1 celek má vždy 100 procent !)
45. Při procentovém počtu rozlišujeme:  základ – (nějakou jeho) procentovou část – počet procent (%)
46. Nejjednodušší univerzální výpočet každé z jednotlivých částí je pomocí trojčlenky.
47. Další metodou je výpočet přes 1% 

a) (35% z 200 Kč  0,35 krát 200 = 70 Kč, protože 1% odpovídá 0,01 základu)
b) (12 Kč z 50 Kč  12 děleno 0,5 = 24 %, protože 1% z 50 Kč je 0,5 Kč)
c) (12% je 6 Kč      6 děleno 12 = 0,5 Kč, což je 1%, základ má 100%  0,5 krát 100 = 50 Kč) 

48. Úrokování – jednoduché a složené – základní pojmy (počet % = úroková míra, základ – uložená nebo půjčená 
částka  =  jistina,  procentová část – odměna = úrok ); danění úroku 15%, tj. 0,85 . úrok = vyplacená odměna 
za předem sjednané úrokovací období vyjádřené roky ( 9 měsíců = ¾ roku, atd.)

49. Promile ( 10/00 ) je jedna tisícina z nějaké celku (základu)
50. Stoupání trati – základem je vodorovná vzdálenost mezi startem a patou kolmice spuštěné z cílové stanice, 

promilovou částí je rozdíl nadmořských výšek startu a cíle.

GEOMETRIE



1. Pojmy z planimetrické geometrie (vzorečky obvodů obsahů obrazců a povrchů a objemů hranolů).
2. Konstrukční dovednosti a zručnost rýsování + vlastnosti obrazců
3. Jestliže se dva rovinné útvary při přemístění kryjí, jsou shodné: 

a) přímo shodné – při přemisťování je pouze posunujeme a otáčíme (žádný nepřevracíme !)
b) nepřímo shodné – posunujeme, otáčíme a jeden z nich převrátíme

4. V zápisu shodnosti musíme dát pozor na pořadí vrcholů (tím i úhlů a stran); shodnost zapisujeme znakem 
5. Shodnost trojúhelníků se posuzuje podle vět o shodnosti:

a) sss – jestliže se dva trojúhelníky shodují ve všech 3 stranách, pak jsou shodné – a naopak – jestliže se 
shodují dva trojúhelníky ve 3 dvojicích stran, pak jsou shodné i oba trojúhelníky (věta obrácená).

b) sus – jestliže se 2 trojúhelníky shodují ve 2 stranách a v úhlu jimi sevřeném, pak jsou shodné – a naopak
c) usu – jestliže se 2 trojúhelníky shodují v 1 straně a ve 2 úhlech k ní přilehlých, pak jsou shodné –  a naopak

6. Věty o shodnosti  jsou základem jednoduchých konstrukcí za platnosti podmínek řešitelnosti, tj. za a) musí být 
součet délek 2 nejkratších stran větší než strana třetí; za b) daný úhel musí být < 180˚ ; za c) součet daných úhlů 
musí být < 180˚

7. Ve středové souměrnosti se středem S – zápisem S(S)se sestrojují obrazy bodů takto:
a) Když bod X není totožný s bodem S, sestrojí se obraz X´ tak, aby bod S byl středem úsečky XX´
b) Když bod X splyne s bodem S, je jeho obraz X´ též totožný s bodem S.

8. Bod S je středem souměrnosti (je samodružný). Body X, X´ nazýváme souměrně sdružené podle středu S.
9. Zápis souměrně sdružených bodů ve středové souměrnosti se středem S je:   S(S): X → X´ , atd.
10. Pokud obraz splyne ve S(S) se svým vzorem, pak je to útvar středově souměrný a bod S je středem útvaru.
11. Čtyřúhelníky (ABCD) dělíme na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky – mají 4 vrcholy (A,B,C,D);   
      4 strany (AB ≡ a, BC ≡ b, CD ≡ c, AD ≡ d);  4 vnitřní úhly (α ≡ DAB, β ≡ ABC, γ ≡ BCD, δ ≡ CDA), 

jejichž součet je 360˚;  2 úhlopříčky ( AC ≡ e, BD ≡ f); dvojice sousedních úhlů (α a β, β a γ, γ a δ, α a δ); 
dvojice protějších úhlů (α a γ,  β a δ); dvojice sousedních stran a dvojice protějších stran.

12. Rovnoběžníky (ABCD) dělíme na pravoúhelníky (čtverce a obdélníky) a ostatní rovnoběžníky s těmito 
společnými vlastnostmi: protější strany jsou rovnoběžné a shodné, úhlopříčky se půlí, protější úhly jsou 
shodné, součet velikostí sousedních úhlů je 90˚ (všech vnitřních úhlů je 360˚) , průsečík úhlopříček je středem 
souměrnosti rovnoběžníku; mají 2 výšky v1 a v2,  t.j úsečky kolmé na dvojice protějších rovnoběžných stran;

13. Úhlopříčky čtverce a kosočtverce jsou na sebe navzájem kolmé; úhlopříčky čtverce a obdélníku jsou navzájem 
shodné; průsečík úhlopříček čtverce je středem kružnice opsané i vepsané; průsečík úhlopříček obdélníka je 
středem kružnice opsané; průsečík úhlopříček kosočtverce je středem kružnice vepsané.

14. Rovnoběžníky lze úhlopříčkami rozdělit v konstrukčních rozborech na dva různé trojúhelníky.
15. Rovnoběžníky sestrojujeme tak, že nejdříve sestrojíme jeden z trojúhelníku, jehož prvky známe podle vět o 

shodnosti a čtvrtý vrchol najdeme na základě rovnoběžnosti protějších stran, lépe na základě shodnosti 
protějších stran; shodná řešení podle souměrností nepovažujeme za různá řešení;

16. Lichoběžníky (ABCD; AB llCD) mají 2 rovnoběžné strany – základny a, c; 2 různoběžné protější strany – 
ramena b, d  a jedinou výšku v, t.j úsečku kolmou na základny;

17. Lichoběžníky se shodnými rameny nazýváme rovnoramenné; jsou-li 2 vnitřní úhly lichoběžníku pravé jedná se 
o pravoúhlý lichoběžník;

18. Lichoběžníky sestrojujeme tak, že je v rozboru úlohy rozdělíme a) úhlopříčkou na 2 trojúhelníky, b) 
rovnoramenné na 2 shodné trojúhelníky a pravoúhelník, c) rovnoběžník a trojúhelník (při pouhém zadání 
velikostí všech 4 stran);

19. Různoběžníky nemají žádné společné vlastnosti, při konstrukci sestrojujeme jednotlivé (i překrývající se 
trojúhelníky);

20. Obsah rovnoběžníku (ABCD) = délka strany krát délka příslušné výšky – vzorec S(ABCD) = a . va   ( a . v1 ) 
nebo  b . vb   ( b . v2 ), pokud va   = v1  nebo vb   = v2  ; obvod rovnoběžníku – vzorec o = 2 . (a + b) = 2a + 2b;

21. Obsah čtverce a kosočtverce lze vypočítat tak, že délky úhlopříček vynásobíme a výsledek vydělíme dvěma
22. Obsah trojúhelníku (  ABC) je polovinou obsahu lichoběžníku, proto vzorec S(  ABC) =   ½ . a . va   nebo 
       ½ . b . vb    nebo ½ . c . vc    nebo slovy: Obsah  se vypočítá, když libovolnou stranu vynásobíme příslušnou   

výškou a vydělíme dvěma; 
23. Obsah lichoběžníku (ABCD) vypočítáme, když délku střední příčky vynásobíme výškou lichoběžníku; střední 

příčka je aritmetickým průměrem délek obou základem (z1 + z1) : 2; celý vzorec S(lich.ABCD) = [(z1 + z1):2] . v;
24. Kolmé hranoly mají 2 rovnoběžné podstavy tvaru mnohoúhelníku, čtvercové nebo obdélníkové boční stěny, 

boční hrany kolmé k podstavám, boční hrany navzájem rovnoběžné; 
25. Kolmý hranol se všemi shodnými hranami je krychle; kolmý hranol se třemi různými délkami hran je kvádr
26. Síť hranolu je tvořena 2 shodnými podstavami a pláštěm tvaru obdélníku s jednou stranou rovnou obvodu 

podstavy a druhou stranou rovnou výšce tělesa = délce boční hrany   povrch hranolu S(hranolu) = 2 . Spodst + 
Spláště

27. Objem hranolu V(hranolu) = Spodst . vt  ( vt  - výška tělesa –délka boční hrany)


