
 
 
 
 
 
Učivo- samostudium 25.5.- 7.6.    8.B Čadková 
 
Třída: 8.B 
Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6..2020 

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
Procvičování učiva a slovní zásoby -   Unit 1/D 
  
Pošli uložené úkoly emailem, blíží se konečné hodnocení, hodnocení ovlivní i zasílání úkolů. 
Pokud budeš potřebovat radu, kontaktuj mě, společně úkol vyřešíme 
 
Na začátku opakování a procvičování angličtiny se podívej:  
youtube: Anglické gramatické časy - minulý čas průběhový a prostý,Irregular Verbs/ Learn 
Verbs in One Song,Past Simple Tense - Song 
 
 
Dokončení úkolů z minulého období-zaslat ke kontrole 
Překlad textu – učebnice str.83 The Necklace – přeložit dva sloupce do čísla 65, zapsat 
slovíčka PS str.85– Reading/ 2 The Necklace  
 
 
 
 
 
Třída: 8.B 
Předmět: Německý jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6..2020 

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
Pošli uložené úkoly – viz Aj 
Einheit 8 – lekce 8 
 
Dokončení úkolů z minulého období-zaslat ke kontrole 
Dokončit cvičení – učebníce str.78/5  - procvičení slovesa möchten 
Nové učivo –sloveso fahren – jet – zapsat do sešitu učebnice str.79/8 
Procvičování slovesa fahren – učebnice str. 79/9 
Poslech: youtube: Časování slovesa fahren 
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Třída: 8. AB 
Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 
Zadání pro období: od 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 
Učivo: 

Elektrostatika 
Vodič a izolant v elektrickém poli 
Siločáry elektrického pole 

Úkoly: 

Opsat si poznámky z mého profilu (dodám). 
Otázky a úkoly (viz můj profil). 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 
 
 
Jméno vyučujícího: Marie Tesařová 
Zadání pro období: 25.5-7.6. 2020 
NJ 8. AB 
Zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 
HalloJungenundMädchen! 
Dnes budeme nejprve hodně, opakovat. 

PS 67 všechna slovíčka + str. 64 mluvnici + množné číslo podstatných jmen v ŠS + 
rámeček v učebnici str. 68. 
Potom vypracujte opakovací test v PS 65–66 a pošlete mi ho. 
Zopakujte si slovíčka v PS 75 a v učebnici str. 84. Zase si vypište do ŠS množné 
číslo, př. der Herr – dieHerren… 
V učebnici str. 81 si přečtěte dotazník a procvičte v PS 71/11 a vlastní dotazník PS 
72/12. 
Do slovníčku si napište: der Steckbrief = dotazník, der Privatunternehmer = soukromý 
podnikatel a zjistěte sami názvy povolání a zapište si je: zahradník, rybář, zemědělec 
(sedlák), řidič, kuchař, kuchařka, číšník, servírka, zdravotní sestra, uklízečka, účetní, 
zedník, listonoš. Naučte se je. 
V dalším týdnu si zopakujte celou 8. lekci: PS 75 slovíčka, PS 72 mluvnici, 
v učebnici rozhovory str. 78–80. Pak vypracujte opakovací test v PS 73–74 a pošlete 
mi ho. 
Zopakujte si povolání a v učebnici slovíčka str. 85, opět si vypište množná čísla. 
Ve slovníčku si označte 2. díl a zapište si následující slovíčka: dasZimmer = pokoj, 
místnost; dasWohnzimmer = obývací pokoj, dasSchlafzimmer = ložnice, 
dasKinderzimmer = dětský pokoj, dasArbeitszimmer = pracovna, dasBadezimmer, 
dasBad = koupelna, dieKüche [kchýche], dieToilette [tchoalete] = WC, dieGarderobe 
= šatna, dieGarage [garáž] = garáž, dieTerrasse = terasa, dieTreppe = schodiště, 
dieSpeisekammer = spíž, dieKammer = komora, der Flur = chodba, předsíň, der 
Keller = sklep, der Balkon 
Naučte se nová slova, nakreslete do DÚ plánek vašeho bytu a popište ho. 
 

VielErfolg! EureDeutschlehrerin 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan


 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět: Chemie 
Třída : 8. AB 
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 
Období: 25.5. –  7.6.2020 
Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  
 
Další sloučeniny, které jsou pro nás důležité, jsou kyseliny. Jejich názvosloví uděláme společně ve škole.  
Ale můžete se s nimi seznámit obecně. Nejdříve si o nich přečtěte v učebnici str. 95-100. 
Následující poznámky si přepiš do sešitu. 

Kyseliny 
Kyseliny jsou látky, které ve vodě uvolňují kationy vodíku H+. 
Př. kyselina chlorovodíková HCl 
HCl  --->  H+ + Cl- 

Vlastnosti kyselin 
1. Mají kyselou chuť. 
2. Barví lakmus červeně. (na internetu si zjistěte: Co je to lakmus?) 
3. Mají hodnoty pH menší než 7. 
4. Koncentrované kyseliny jsou žíraviny - naleptávají pokožku, textil, kovy, přírodu. 
5. Kyseliny reagují s reaktivními kovy za vzniku vodíku a soli. 
2HCl + Mg  ---> H2 +MgCl2 
6. Kyseliny vedou elektrický proud (jejich roztoky obsahují volně pohyblivé ionty). (uč. obr. 185) 
7. Obsahují odštěpitelné vodíky (ve vodném roztoku ionizují - probíhá ionizace) 
kyselina  --->  H+ (vodíkový kation) + anion kyseliny 
H+ + H2O  --->  H3O+(oxoniový kation) 
H+ je nositelem kyselosti - převažuje-li v roztoku, roztok je kyselý. (uč. obr. 187) 
 
(Kyseliny patří k látkám, které leptají sliznice a poškozují pokožku! Proto při práci s kyselinami používat 
gumové rukavice, ochranný štít, popř. brýle). 
 
Ředění kyselin: - kyselinu liji do vody. NIKDY NE NAOPAK!!! 
 
První pomoc při polití kyselinou: 
- postižené místo alespoň 20 minut vymývat proudem studené vody 
- při požití necháme postiženého vypít mléko s vajíčkem nebo s živočišným uhlím 
- vždy doprava k lékaři 

Třídění kyselin podle složení 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz


 
1. bezkyslíkaté (H+ + nekovový prvek): 
Př. kyselina chlorovodíková - HCl 
Názvosloví 
HF - kyselina fluorovodíková 
HI - kyselina jodovodíková 
HBr - kyselina bromovodíková 
H2S - kyselina sirovodíková 

 
 
2. kyslíkaté (H+ + kyselinotvorný prvek (centrální atom) + kyslík): kyselina sírová - H2SO4, kyselina 
uhličitá - H2CO3 
Názvosloví 
 

 
Významné kyseliny: 
Na následujícím odkazu si projděte vše o kyselinách. Z podkapitoly nejdůležitější kyseliny si vypište 
nejdůležitější informace o 
Kyselině chlorovodíkoví 
Kyselině sírové 
Kyselině dusičné 
http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html 
 
 
 
 
 
Třída:8.B 
Předmět:Zeměpis 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období:25. 5. – 7. 6. 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html


Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
V tomto období si projdeme lidské rasy a jazyky. Úkolem je: 

 Projděte si mé prezentace C Lidské rasy a D Jazyky a vytvořte z nich zápis do sešitů. 

 Shlédněte video o světových náboženstvích. 

https://www.youtube.com/watch?v=vYCrLlY45ws Náboženství budeme probírat 

v příštím období. 

Prezentace naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský 
sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 
Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailuVypracované 
poznámky opět vyfoť a pošli emailem. 
 
 

 
 
Třída:8.AB (skupina 3Aj8)  
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období:25.5. – 7. 6. 
Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
V tomto období přejdeme na lekci 2 – Fame and Fortune. Naučíme se používat předpřítomný 
čas a porovnáme ho s časem minulým. 

 Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa. 😊 

 Zapište si do slovníčků slovní zásobu 2A a 2B. 

 Z pracovního sešitu na stranách 75 a 76 proveďte zápis do školních sešitů – oddíl 2.1, 

2.2 a 2.3. 

 Projděte si v učebnici text a cvičení na stranách 20 a 21. Cvičení 7 je úkol k odevzdání: 

o Co kaskadér Frank udělal? (zde použijete Presentperfect)  

o Kdy tyto kousky provedl? (zde musíte použít Past simple) 

o Věty 3 – 9vyfoťte nebo přepište do e-mailu a pošlete mi je. 

 Vypracujte cvičení ze stran 14 a 15 v pracovním sešitu. 

 V učebnici na straně 22 si přečtěte pokračování příběhu dvou soukromých detektivů. 

 Projděte si cvičení 2, 3 a 4 na protější stránce. Cvičení 5, 6 a 7 se týká látky for a 

since–zašlete na mou adresu vypracované cvičení 6 (kam doplnit for a kam since?) a 

dvě věty ze cvičení 7 (na základě vašich znalostí této látky rozhodněte, kde se použije 

Presentperfect a kde Past simple). 

 Vypracujte cvičení ze stran 16 a 17 v pracovním sešitu. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek 
(odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) se ke konci tohoto období objeví 
správně odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. Zkontrolujete si svá cvičení, kdybyste 
potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Dále pod svůj profil přidám 
odkaz na dobrovolné procvičování probírané látky. 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=vYCrLlY45ws
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
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DĚJEPIS 
Třída: 8.B 
Vyučující: Michaela Schánilcová 
Období: 25.5.-7.6. 
Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 
 
Zdravím vás. Na úvod vás chci pochválit, že se stále držíte a pracujete. Někdo už nám pomalu 
odpadává, ale dost z vás je stále v kontaktu. Vydržte, prosím. Tento týden si opište poznámky 
a vyberte si jednu osobnost, téma, budovu atd. Zkrátka to, co vás zaujalo nebo o čem byste se 
rádi dozvěděli víc a vypracujte referát a ten mi pošlete. Zajímavý osud měla např. Ema 
Destinová (Víte, že můžete nalézt záznam jejího hlasu na YouTube z roku 1914?) nebo 
Antonín Slavíček spáchal sebevraždu, protože nemohl po mrtvici malovat pravou rukou a 
levou mu to nešlo. Doufám, že se vás trochu navnadila a pustíte se s chutí do toho.  
 

Česká kultura na přelomu 19. a 20. století 
Školství – povinná osmiletá školní docházka (pětileté základní školy + tříleté měšťanské školy) 

- Gymnázia, reálná gymnázia (přírodní vědy, matematika, moderní jazyky, kreslení, 

rýsování), obchodní akademie, zemědělské školy, průmyslové školy, umělecko-

průmyslové školy. 

- Minerva – 1. dívčí gymnázium 

- 1869 rozdělení Polytechnického ústav na český a německý, 1882 rozdělení univerzity 

na českou a německou 

Literatura– Jan Neruda, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický 
Historická próza – V.B. Třebízský, Zikmund Winter, Alois Jirásek 
Architektura – stavitel a mecenáš Josef Hlávka sponzoroval a zakládal nadace (stipendia, 
oprava památek).  
1897 Jubilejní výstava  
Stavěli se nové moderní domy. Vinohrady byly moderním městem 
Nové veřejné stavby – továrny, divadla, tržnice, obchodní domy, školy, mosty, nádraží, banky. 
Novorenesance, novogotika– historizující sloh, který přijímal a přetvářel starší základní 
rozvržení staveb a dekorační detaily – Národní divadlo, Národní muzeum, činžovní domy 
v Praze, pohřebiště Slavín na Vyšehradě. 

 
 
 
 
 

Národní divadlo 

mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz


 
 
 
 
 

Secese – používala ke zdobení rostlinné a ornamentální detaily. Obecní dům v Praze, obrazy 
a plakáty Alfonse Muchy, šperky atd. 

Plakát na představení francouzské herečky Sarah Bernhardt 

 
 

 
Kubismus – ostré, geometrické tvary. Muzeum v Hradci Králové Jana Kotěry, dům u Černé 
Matky boží Josefa Gočára, dům v Neklanově ulici Josefa Chochola. 
Nové stavební hmoty – beton a železobeton 
Sochařství – hlavně pomníky – Josef Václav Myslbek (svatý Václav na Václavském náměstí). 
Ladislav Šaloun (Mistr Jan Hus na Staroměstském náměstí). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1894_-_Gismonda.jpg


Divadlo – Národní divadlo 1863-1881(1883). Opona – Václav Hynais, výzdoba Mikoláš Aleš, 
František Ženíšek 
 

Opona Národního divadla 

 
 
Malířství – Julius Mařák, Antonín Chitussi – krajiny. Antonín Slavíček – impresionismus. 
Václav Brožík – historické náměty (Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým). Alfons Mucha – 
secese, Slovanská epopej. Emil Filla, Bohumil Kubišta, Václav Špála, František Kupka, Josef 
Čapek – kubismus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým 



 
 
 

Slovanská epopej 

 
 
Více o Slovanské epopeji zde: 
https://www.reflex.cz/clanek/kultura-archiv/39049/prohlednete-si-kompletni-slovanskou-epopej-
o-cem-vlastne-je.html 
 
Hudba – Bedřich Smetana – Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, 
Tajemství, Dvě vdovy. Symfonické básně Má vlast. 
Antonín Dvořák – Čert a Káča, Jakobín, Rusalka. 9 symfonií 
Symfonie z Nového světahttps://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U 
 
Leoš Janáček Káťa Kabanová, Liška Bystrouška 
Operní zpěvačka Ema Destinová 

https://www.reflex.cz/clanek/kultura-archiv/39049/prohlednete-si-kompletni-slovanskou-epopej-o-cem-vlastne-je.html
https://www.reflex.cz/clanek/kultura-archiv/39049/prohlednete-si-kompletni-slovanskou-epopej-o-cem-vlastne-je.html
https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U
https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obrazky/2018/07/jan_hus.jpg?itok=fg9t_f57


 
 
Zdroj 
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/sceny/narodni-divadlo 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha 
https://www.stoplusjednicka.cz/osudna-kostnice-kdo-poslal-mistra-jana-husa-na-hranici 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha#/media/Soubor:Slovane_v_pravlasti_81x61m.jpg 
 

Habsburská monarchie na začátku 20. století 
1907 všeobecné a rovné hlasovací právo pro muže starší 24 let 
Nové politické strany – agrární strana (hájila zájmy venkova), sociální demokracie (zal. 1898), 
mladočeši, strana národně sociální. 
Snaha o zrovnoprávnění žen 
Americký klub dam – založil ho Vojtěch Náprstek. Pořádali přednášky, výlety, představovali a 
prodávali nové stroje na ulehčení domácí práce (šicí stroj), pořádali sbírky pro chudé ženy a 
sirotky. 
Rozvíjelo se i vzdělání žen – 1. dívčí gymnázium Minerva (umožňovalo dívkám maturitu a tím 
pádem studium na vysoké škole). Ženy se uplatňovaly v nových profesích (učitelky, 
telegrafistky, úřednice, podnikatelky, lékařky). 
 
 
 
 
 

Český jazyk 
Třída 8. B 
Předmět: Český jazyk 
Jméno vyučujícího: Eva Sládková 
Zadání pro období: od 24. 5 
Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz 
 

Mluvnice 
Grafy souvětí 

Postup při rozboru složitého souvětí 

Složité souvětí má dvě a více vět. 

1. Určíme počet vět podle počtu přísudků. 

2. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo 

beze spojek. Vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými zájmeny. 

3. Provedeme grafický nákres: v prvním řádku budou hlavní věty v pořadí v jakém jsou uvedeny, v 

dalších řádcích zakreslujeme vedlejší věty tak, aby věty závislé byly o řádek níž než věty řídící. 

Musíme dodržet i pořadí vět, v jakém jsou zapsány v souvětí. 

Prošek šel k chalupě a zavřel za sebou dveře, aby Holan pochopil, že má teď jiného pána. 

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/sceny/narodni-divadlo
https://www.stoplusjednicka.cz/osudna-kostnice-kdo-poslal-mistra-jana-husa-na-hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha#/media/Soubor:Slovane_v_pravlasti_81x61m.jpg
mailto:Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz


 

 

 

 

Ve chvíli, kdy dramatický boj o město dosáhl vrcholu, dorazily očekávané posily. 

 

UČEBNICE: str. 79 cv. 4 – podle grafů vymysli vlastní souvětí – poslat na email! 

                    Str. 83 cv. 10 – poslat na email! 

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 41cv.2, cv. 3  

                                Str. 43 cv. 2 

https://www.zsstraz.cz/eupes/32_05_cj/VY_32_INOVACE_05.05_souveti2.pdf - na tomto 

odkazu najdete pracovní list v pdf. Buď si ho vytiskněte, vypracujte a vyfoťte. Nebo výsledky 

napiš do Wordu, tak abych věděla, o jaké cvičení jde.Pošli na email. 

 

Sloh 

Str. 115 – Tvorba odborného textu – Vyberte si jedno téma (např. z přírodopisu, fyziky…) a napište odborný 

text. – POSLAT! (Někteří zatím neposlali) 

https://www.zsstraz.cz/eupes/32_05_cj/VY_32_INOVACE_05.05_souveti2.pdf


Literatura 

Bohužel mi teď nemůžete odevzdat čtenářské deníky. Knihu, kterou jste přečetli, tedy zapište do Wordu (se 

vším všudy, tj. autor, název, postavy, čas a místo děje, děj, hodnocení) a pošlete mi na email. 

 

Někteří z Vás mi neposlali některé úkoly. Takže prosím, aby tak učinili, protože i 

když Vás s nimi nenaháním, beru to na vědomí a může se to negativně projevit 

na Vašem vysvědčení.  

 

 

PŘÍRODOPIS 
Třída: 8. B 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Řízení lidského těla – žlázy s vnitřní sekrecí 
učivo nastuduj v učebnici str. 102 – 104 

do sešitu si udělej zápis a namaluj obrázek str. 103 

shlédni videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0 
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 
https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E 

 
Žlázy s vnitřní sekrecí (vyměšováním) 
Podílí se na řízení organismu a navzájem se ovlivňují. 
Oproti NS pracují pomaleji. 
Vytvářejí HORMONY, které vyměšují do krvea ta je rozvádí k orgánům. 
Některé působí několik minut, jiné několik dnů. 
 
šišinka (epifýza) = nadvěsek mozkový 
- řídí cyklus bdění a spánku 
podvěsek mozkový (hypofýza) 
(je velká jako zrnko hrachu a váží přibližně 1g) 
- řídí činnost štítné žlázy, nadledvin a pohlavních žláz (v pubertě dává pokyn k zahájení 
jejich činnosti) 

- produkuje růstový hormon 

https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E


- řídí vylučování vody(v nefronech, hlavně při nedostatku vody, vazopresin) 
- oxytocin  - vyvolává stahy dělohy při porodu a tvorbu mateřského mléka 

 
štítná žláza 
ovlivňuje metabolismus, tělesný a duševní vývin, potřebuje jód 
příštítná tělíska 
(4 žlázky velikosti čočky vzadu na štítné žláze) 
udržují hladinu vápníku v krvi (nedostatek Ca →  svalové křeče) 
slinivka břišní 
inzulin – reguluje množství glukózy v krvi 
nadledviny 
- mají na starost hospodaření se sodíkem a draslíkem (aldosteron) 

- zvyšují tvorbu glykogenu v játrech, urychlují rozpad bílkovin a působí protizánětlivě 
(kortizol) 

- adrenalin – zrychluje činnost srdce a látkovou přeměnu(vyplavuje se při tělesné zátěži i 
stresu) 
 
pohlavní žlázy 

- varlata tvoří testosteron, který je důležitý pro dospívání, tvorbu spermií, ovlivňuje stavbu 
těla, druhotné pohlavní znaky a chování muže 

- vaječníky vytvářejí estrogeny, které působí na tvorbu druhotných pohlavních znaků, 
zajišťují obnovu děložní sliznice po menstruaci a průběh oplození 

 
 
Až budeš mít tyto úkoly splněny (nejdéle do 7. 6.2020), napište mi na mail: 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
„ŽVS- splněno“ + Které video se Ti nejvíc líbilo a proč? Co Tě v něm zaujalo – alespoň 2 
věci.(do předmětu napiš své jméno a příjmení) 

 

 

Třída : 8B – 7. ZADÁNÍ DO 7.6.2020             Pracovní sešit 3.díl si lze vyzvednout v kanceláři 
školy. 
Předmět: matematika   //    Vyučující: Jana Husová,  E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz 

I. Výsledky cvičení ze 6.zadání 
   
1. Cena másla se každý měsíc zvyšovala: leden 25 Kč, únor 30 Kč, březen 35 Kč, duben 40 

Kč. Vyjádři ceny másla v základním poměru.      25 : 30 : 35 : 40  (dělit 5 )……5 : 6 : 7 : 8 
 

2. Čtyři m² podlahové krytiny stojí 1 000 Kč. Kolik bude stát pokrytí 20 m² touto krytinou? 

4 m² …. 1 000 Kč         x = 1 000 : 4 * 20     nebo   x = 20 : 4 * 1 000 
20 m² …. x Kč               x = 5 000 Kč x = 5 000 Kč Pokrytí bude stát  5 000 Kč. 
 

3. 3.  Plán domu je zhotoven v měřítku 1 : 180. Jak dlouhý a jak široký je na plánu pokoj, jehož skutečná 

mailto:Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz
mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


délka je 6 m a šířka 4 m? Jak velkou plochu ve skutečnosti zaujímá 1 cm² na plánu? 

1 cm na plánu-180 cm ve skutečnosti / 
600

180
 = 

10

3
= 𝟑 

𝟏

𝟑 
𝒄𝒎,  

400

180
 ´= 

20

9
 = 2 

𝟐

𝟗
 cm // 1,8m² =3,24 m² 

 
3. 4.5 l mořské vody obsahuje 165 g soli. Kolik kg soli je v 1 m³ mořské vody? 
4.       5 l …..                                165 g soli          x = 165 : 5 * 1 000            nebo:   5 :1 000 = 165 : x 
5. 1 m³ = 1 000 dm³ =1 000 l… x g x = 33 000 g = 33 kg5*x = 165 *1 000 
 

5. Pavel se se svými kamarády o letních prázdninách toulal po České republice. 80% celkové trasy  
 vedlo po rovině, 40 % zbytku cesty šlapali po horách a posledních 12 km jeli vlakem. Jak dlouhá 
  byla jejich trasa?  
     rovina … 80 % …. 0,8 x                                                    x = 0,8 x + 0,08 x + 12 
     hory …    40% z 20 %... 40*0,2 = 8 % … 0, 08 x              x – 0,8x – 0,08 x = 12 
     vlak ….. 12 km                                                                                     0,12 x = 12         
celkem … x km x = 100 km 
 
6. Jakou týdenní ztrátou je pro podnik pokles jeho výroby o 35 %, když vyráběl před tímto pokle- 
    sem průměrně 80 aut denně?     
100 % …..80 *5= 400                x = 400 * 0,35 
 65% ….. x aut x= 140               Za týden vyrobí o 140 aut míň. 

    
 

7.  Ze sudu s ovocnou šťávou se naplní 306 lahví po 0,7 l. Kolik lahví po 0,3 l by se naplnilo  
     z téhož množství šťávy? 
      306 l . ..  po 0,7 l           x = 306 * 0,7 : 0,3       nebo:   306 : x = 0,3 : 0,7       2 14,2 = 0,3 x 
x l ……..po 0,3 l x = 714                                   306 * 0,7 = 0,3 * x       214,2 : 0,3 = x 
      Naplnilo by se 714 lahví.                                                                               
 

 8. Tloušťka jedné laminátové vrstvy je 0,76 mm. Jaká bude tloušťka desky slepené ze 13  
    laminátových vrstev, je- li tloušťka vrstvy lepidla mezi dvěma laminátovými vrstvami 0,05 mm? 
     13 vrstev laminátu…  po 0,76 mm         x = 13 * 0,76 + 12 * 0,05 
     12 vrstev lepidla ……po 0,05 mm         x = 9,88 + 0,6 

 celková tloušťka….. x mm  x = 10,48 mm Celková tloušťka bude 10,48 mm. 
 

     9. Vypočti a výsledek uveď v desetinném čísle: 

 a) 1
3

10
 – 2 

 2

5
 = 1,3 +2,4 = 3,7       b) 1 

1

4
 - 

3

20
 = 1,25 – 0,15=1,1c) 7 

1

8
 – 3 

1

2
 = 7,125 -3,5=3,625 

 
10. a) (z + 9) + (z -4 ) = 2z + 5              b) ( - 5t – 1) – ( - 4t + 2) = - t - 3         c) 8a * ( - 0,5) = -4a 

      d) ( - 6x ) * ( - 3x²) * ( - 2 x³) =  - 36x⁶           e) ( - 16 y⁴) : (- 2 y) = 8y³           f) ( - 2x – 4)² =4x² + 
16x + 16 
 

11. Papírový drak je upoután na motouzu dlouhém 50 m a vznáší se přímo nad místem M. Místo M 
      je vzdáleno 15 m od stanoviště S, kde je drak upoután. Jak vysoko je drak nad vodorovným   
      terénem? 

                                     X = Ѵ50² -15² 
x        50                   x = Ѵ2500 - 225 
                                                        x = Ѵ2225 
M15          S         x = 47,14 m 
II.  Úkoly na procvičování učiva – neodesílat, výsledky budou u dalšího zadání 
PS 2.díl:     163/ 1          164/ 4, 5, 6      165/ 7, 9, 10         166/ 11, 12, 13 

 

 PS 3.díl:     169/1, 2, 3, 4 
   



      
 

 

 III. Procvičování rovnic, další slovní úlohy – prosím o zaslání řešení 
Vzorové příklady, prostuduj si:   

a) Na záhoně jsou vysázeny květiny, 
1

3
 z celkového počtu jsou tulipány, 

2

7
 narcisy a ještě je 

tam 16 růží. Kolik je na záhoně celkem květin? 
 

celkem … x     x = 
𝑥

3
 + 

2𝑥

7
 + 16 / *21 

tulipány … 
1

3
 x     ( musí tam být x !!!)                         21x =7x + 6x + 336 

narcisy …
2

7
 x     ( musí tam být x !!!)  21x – 7x – 6x = 336                   zk: t...42*

1

3
 = 14 

růží ….     16              8x = 336n...42*
2

7
 = 12 

                  x = 336 : 8                r…            16 
         x = 42                        celkem……42 
Na záhoně bylo 42 květin. 
 

b) V krabici je 14 % modrých korálků, 21 % zelených, 5% oranžových a posledních 120 

korálků je červených. Kolik je v krabici celkem korálků? 

 
m……   14% ….0,14 x      (musí tam být x !!!)   
z…….   21%.....0,21x        (musí tam být x !!!) 
o…….    5% .....0,05 x         (musí tam být x !!!) 
červené …120       
celkem….x         
x = 0,14x + 0,21x + 0,05x +120zk:  m…..200 * 0,14 = 28 
           x = 0,4x + 120                    z …..200 * 0,21 = 42 

x – 0,4 x = 120            o …  200 * 0,05 = 10   
0,6 x = 120            č…. ……….        120 
x = 120 : 0,6                                               celkem ……..       200 
x = 200                                        V krabici bylo 200 korálků. 
Úkoly: 
PS 2.díl:  155/ 3, 4   156/ 5, 6 ,7        157/ 8         163/ 2, 3 

         
Nepovinné příklady 
 

1. PS 3.díl – příklady označené B, C, příklady z předchozích zadání. 

 

      
 

2. Kapitán Poseidon má dnes narozeniny. Násobíme-li délku jeho lodi v celých metrech počtem  
jeho dětí a jeho věkem, dostaneme číslo 16 059. Jak starý je kapitán Poseidon, kolik má dětí 
a jak dlouhá je jeho loď?       
 
3. Najdi tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693. 
 

  
 

 1.  
 



Možnosti dalšího procvičování učiva: 
   

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos  

  - zde lze najít výklady k učivu matematiky 
  

www.zsgvodnany.cz  

- samostudium - úkoly z matematiky nebo 
Vševěd 

 - zde lze najít procvičování učiva 
   www.speedmath.eu 

     - zde lze najít procvičování učiva 
   http://www.realisticky.cz/ucebni

ce  

      
www.uceninenimuceni.cz 
 
 

   

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos
http://www.zsgvodnany.cz/
http://www.speedmath.eu/
http://www.realisticky.cz/ucebnice
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