Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika
ZŠ Nepomuk
________________________________________________

Počítání ve sluneční soustavě
Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš?
Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí
umět mnoho věcí. Bez matematiky se neobejdou.
Vydejme se spolu na malý matematický výlet po naší
sluneční soustavě, abychom se něco nového naučili.
Prohlédni si obrázky planet, přečti si základní informace a můžeš se vrhnout na řešení úkolů.

1. Porovnej velikosti planet, jejich teplotu, délku oběhu kolem Slunce a
počet měsíců. Zapiš je do tabulky v pořadí od nejmenšího čísla k největšímu.
velikost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jupiter

teplota

oběh Slunce

měsíce

2. Počítej:
O kolik km větší je průměr
Jupiteru než průměr Saturnu?
______________________
O kolik km menší je průměr
Marsu než průměr Země?
______________________
O kolik stupňů Celsia se liší
teplota na Venuši a nejvyšší
teplota na Zemi? _________
O kolik měsíců více má Saturn
než Uran?_______________
O kolik dní déle trvá Marsu, než
oběhne kolem Slunce, než Zemi?
_______________________
O kolik dní méně trvá Merkuru
oběhnout Slunce než Zemi? ___
3. Zaokrouhli desetinná čísla označující délku oběhu vzdálenějších planet
kolem Slunce na celé roky. Kolik je to přibližně dní?
délka oběhu planety kolem Slunce
roky (des . čísla) po zaokrouhlení

Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
4. Jmenuj planety podle
vzdálenosti od Slunce (viz
první obrázek) od nejbližší
k nejvzdálenější:
_______________________
_______________________
_______________________
5. Vymýšlej a řeš další úlohy
s údaji o planetách.
6. Která planeta se ti nejvíc
líbí? Nakresli ji.

__________________________________
__________________________________
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Počítání ve sluneční soustavě
Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš?
Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí
umět mnoho věcí. Bez matematiky se neobejdou.
Vydejme se spolu na malý matematický výlet po naší
sluneční soustavě, abychom se něco nového naučili.
Prohlédni si obrázky planet, přečti si základní informace a můžeš se vrhnout na řešení úkolů.

1. Porovnej velikosti planet, jejich teplotu, délku oběhu kolem Slunce a
počet měsíců. Zapiš je do tabulky v pořadí od nejmenšího čísla k největšímu.
velikost

teplota

oběh Slunce

měsíce

1.

Merkur
Mars

3.

Venuše

4.

Země

88 dnů
Merkur
225 dnů
Venuše
1 rok=365dnů
Země
687 dnů Mars

Merkur 0

2.

5.

Neptun
Uran

7.

Saturn

8.

Jupiter

11,9 roku
Jupiter
29, 7 roku
Saturn
84, 3 roku
Uran
164, 8 roku
Neptun

Neptun 13

6.

-220 až
-200°CNeptun
-220 až
– 190 °C Uran
-190 až
-140°C Saturn
-160 až
-100°CJupiter
-90 až + 10 °C
Mars
-89 až +58 °C
Země
-193 až
+420°CMerkur
+460 °C
Venuše

Venuše 0
Země 1
Mars 2

Uran 27
Saturn 60
Jupiter 63

2. Počítej:
O kolik km větší je průměr
Jupiteru než průměr Saturnu?
O 22 448 kilometrů. ________
O kolik km menší je průměr
Marsu než průměr Země?
O 5 964 kilometrů. _________
O kolik stupňů Celsia se liší
teplota na Venuši a nejvyšší
teplota na Zemi? O 402 °C.____
O kolik měsíců více má Saturn
než Uran? O 33 měsíců. _____
O kolik dní déle trvá Marsu, než
oběhne kolem Slunce, než Zemi?
O 322 dní. ________________
O kolik dní méně trvá Merkuru
oběhnout Slunce než Zemi? O
277 dní.___
3. Zaokrouhli desetinná čísla označující délku oběhu vzdálenějších planet
kolem Slunce na celé roky. Kolik je to přibližně dní?
délka oběhu planety kolem Slunce
roky (des . čísla) po zaokrouhlení

Jupiter
Saturn
Uran
Neptun

11,9
29,7
84,3
164,8

12
30
84
165

4. Jmenuj planety podle
vzdálenosti od Slunce (viz
první obrázek) od nejbližší
k nejvzdálenější: Merkur,
Venuše, Země, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun.
5. Vymýšlej a řeš další úlohy
s údaji o planetách.
6. Která planeta se ti nejvíc
líbí? Nakresli ji.
__________________________________
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