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Grafy

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Práce s grafy

Anotace: Anotace: 1. V prvním grafu se žáci seznámí se sloupcovým grafem. Úkolem je

vyčíst z grafu dané hodnoty a zapsat je.

2. Na dalším pracovním listu si mohou žáci vyzkoušet, jak by vypadal

graf jejich třídy.

3. Následuje graf teploty ovzduší. Žáci opět nejprve čtou  a poté jako

domácí úkol vytvoří svůj vlastní graf.

4. Další druh grafu ukazuje možnost využití např. jako zde při volbách

ve škole.

5.Poslední list je ukázkou dalších možností grafického vyjadřování



Prohlédni si graf a zkus určit kolik žáků má v každém předmětu jaké známky.

ČJ   1 …________                      2…_________                   3…__________
M   1 …________                      2…_________                   3…__________
VL   1 …________                     2…_________                   3…__________
PŘ   1 …________                     2…_________                   3…__________ 



Zapište, jak by vypadal graf ze známek ve vaší třídě. 



Tento graf znázorňuje teplotu ovzduší během udaných dní. Co vše můžeme z grafu vyčíst?

o
C

o
C



Během tří dnů zapisuj měření venkovní teploty. Potom urči, který den bylo nejtepleji
a zda naměřené teploty odpovídají  průměrným teplotám v jiných letech. Informace 
o tom získáš na internetu.



Páté třídy volily své zástupce do školního parlamentu. V návrzích se 
objevila tato jména. Pepa, Eliška, Vojta a Šárka. Zjisti z grafu, kdo 
byl v které třídě úspěšný a kdo celkově zvítězil. 



Ukázka různých druhů grafů



Citace:
Materiál byl vytvořen v programu PowerPoint 2007 a grafy v programu 
Excel 2007.




