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anotace

Celá čísla  úvod
Předmět: Matematika
Ročník: 7. ročník
Tematický okruh: Celá čísla
Anotace:
1. Celá čísla, opačná čísla, znázornění na ose

   2. Znázorňování na svislé číselné ose
   3. Příklady k umístění čísla na osu
   4. Porovnávání celých čísel
   5. Práce na interaktivním teploměru
   6. Uspořádání čísel podle velikosti
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Celá čísla
Čísla 1, 2, 3, 4, ....21, 22, .... 168, 169, ..... 1005, 1006, ....
jsou přirozená čísla  neboli celá kladná . 
Obvykle se vynechává znaménko +, např. +4 = 4

Čísla -1, -2, -3, .... -39, -40, ....-1 000 000
jsou čísla celá záporná .
Znaménko - nelze vynechat!!

Nula není ani kladná ani záporná.
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Celá čísla

jsou čísla ....,-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,...

znázorňujeme je na číselné ose

záporná celá čísla kladná celá čísla0

přirozená čísla

        8, 3, 11...
čísla k nim opačná

           8, 3, 11...

opačná čísla
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Opačná čísla
Opačné číslo k zápornému číslu je číslo kladné.
Opačné číslo ke kladnému číslu je číslo záporné.
Opačné číslo k číslu nula je číslo nula.

+4 a -4 jsou navzájem opačná čísla.
-(+4) = -4         -(-6)=6        -0=0

Spoj dvojice navzájem opačných čísel:
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-99

10 -10
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Svislá osa

5° pod nulou

10° nad nulou

minus 40°

plus 35°

vyznač na teploměru
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opačné číslo k číslu 25

číslo o 7 větší než 3

číslo o 3 menší než 0

číslo o 5 větší než -10

vyznačuj na osách:

říkej podobné příklady
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Porovnávání celých čísel

10 2 3 4 5 6 7 8 9 1012345678910

Doplňuj znaménko nerovnosti

-5 0

0 7

9 6

-9 -6

-4 5

-7 -9

8 -8

-4 -6

-2 -5

6 3
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a)  Ranní teplota vzduchu -7°C se do 
11 hodin zvětšila o 7°C.

b)  Ve tři hodiny bylo 11°C, ale do 
hodiny se ochladilo o 2°C.

c)  Do večera se teplota zmenšila z 
5°C o 12°C.

d) V noci teplota klesla z -1°C o 2 °C.

Určuj výslednou teplotu

11 2719:32

uspořádej čísla podle velikosti

    sestupně od největšího k nejmenšímu

4 0
-5

-1 6-3-2-7

seřaď čísla vzestupně

     od nejmenšímu po největší

-12

+36

-15
0 +33

+1

-28 9 -5

zdroj
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