
Přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka

Jedna žvýkačka stojí 2 Kč:

počet kusů ... x 1 2 3 4 5 6

cena v Kč ... y 2 4 6 8 10 12

Kolikrát je větší počet koupených žvýkaček, tolikrát je větší cena nákupu. 

Kolikrát je menší počet koupených žvýkaček, tolikrát je menší cena nákupu. 

Počty žvýkaček a ceny nákupů se mění ve stejném poměru.

£3 Přímá úměrnost
je taková závislost proměnné y na proměnné x, pro kterou platí:

Kolikrát se zvětší hodnota x, tolikrát se zvětší hodnota y.

Kolikrát se zmenší hodnota x, tolikrát se zmenší hodnota y.

Hodnoty y  a hodnoty x  se mění ve steiném poměru.

Říkáme, že proměnná y  je přímo úměrná proměnné x.

„čím více, tím více; 

čím méně, tím méně" 

př.

>  čím více lidí, tím více práce udělají

>  čím více aut, tím větší spotřeba paliva

>  čím méně strávníků, tím méně jídla

>  čím méně rostlin, tím méně kyslíku

8 dělníků vykoná práci za 8 hodin:
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počet dělníků ... x 8 4 2 1
doba práce (h) ... y 8 16 32 64

Kolikrát je počet dělníků menší, tolikrát je počet hodin větší.
Kolikrát je počet dělníků větší, tolikrát je počet hodin menší.
Počet dělníků a počet odpracovaných hodin se mění v převrácených poměrech.

£3 Nepřímá úměrnost

je taková závislost proměnné y  na proměnné x, pro kterou platí:
Kolikrát se zvětší hodnota x, tolikrát se zmenší hodnota y.

Kolikrát se zmenší hodnota x, tolikrát se zvětší hodnota y.

Hodnoty y  a hodnoty x se mění v převrácených poměrech.

Říkáme, že proměnná y  je nepřímo úměrná proměnné x.

„čím více, tím méně; 
čím méně, tím více"

př.
• čím více lidí pracuje, tím méně hodin to trvá
• čím méně čerpadel čerpá vodu, tím víc času to trvá

Trojčlenka

je postup řešení úlohy, který vede
• k sestavení rovnosti dvou poměrů s jedním neznámým členem
• k výpočtu tohoto neznámého členu

Tři členy v poměrech jsou známé a jeden člen je neznámý.
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^Jana vařila guláš. V kuchařce se dočetla, že pro čtyři lidi potřebuje 250 gramů brambor. 
Kolik gramů brambor potřebuje, jestliže vaří pro 14 osoh2------------- ----

4 4 osoby 

I 14 osob
šipky jdou stejným směrem

\  začínáme u x a jdeme, jak 
x = 250 . — X  ukazují šipky

4

x = 875 _____________

Jana bude potřebovat 875 gramů brambor.

čím více osob, tím více 
bram bor... přímá úměrnost

Šest malířů vymaluje dům za čtyři dny. Za kolik dní vymalují dům dva malíři? 

6 m alířů .........4 dny +i2 m alíři.........x dnů

x = 4 . -
2

x =  12

Dva malíři vymalují dům za 12 dnů.

čím méně malířů, tím více dnů 

... nepřímá úměrnost

šipky jdou opačným směrem

začínáme u x a jdeme, jak 
ukazují šipky
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