
 

Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Třída 8. C 

 

MATEMATIKA   

DRUHÁ MOCNINA DVOJČLENU (a-b)2 

1) uč. str. 113/ 8 d) e) f) g) h) i) 

             114/9 celý POZOR! Zlomek umocním tak, že umocním čitatele i jmenovatele! 

 

2)  382 vypočti podle vzorce  

38 rozložím podle pravidel pro zaokrouhlování 38 zaokrouhlím na 40 a abychom dostali 38 

musím odečíst 2, teda 

382 = (40 - 2)2 = 402 – 2*40*2 +22 = 1600 – 160 + 4 = 1444 (kontrola na kalkulačce nebo dle 

tabulek) 

Podle vzoru vypočti 892, 982 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

pí. uč. Šulová 

Jak jistě víte, paní učitelka Fulínová Vám založila email cecko.perina@seznam.cz, kdo by 
postrádal přístup k této schránce, napíše mi o heslo na email sulova.perina@seznam.cz. Na 
tento email Vám budu posílat poslechy, v předmětu vždy najdete datum na kdy tento 
poslech je.  
 
V učebnici na s. 60 Přečtěte si článek Orphan bears, plus si poslechněte nahrávku k textu. Do 
sešitu vypracujte cv. 1,2, 3 
 
pí. uč. Fulínová 

uč s.60 Save the orphant bears; poslech je uveden na cecko.perina@seznam.cz (heslo máte, 
jinak k doptání na fulinova.perina@seznam.cz) - lze splnit i bez poslechu. 
 
60/2, 61/4 (do sešitu, nikdy nepiš do knihy - napište slovní spojení, ne jenom 1J, 2B) 

 

DĚJEPIS 

Dělnické hnutí 
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 uč.str.114/malá trojka - prohlédni si (a stručně si poznamenej) schéma vývoje 
výroby od manufaktury až po tzv.monopol; pokus se vyjádřit (podle ABC 
pojmů/114),co je akciová společnost, monopol(trust, sindikát,kartel) a k čemu 
toto uspořádání vedlo 

 uč.str.116/malou dvojku - opiš (i pod obrázkem: Programem se míní Program 
dělnického hnutí!) 

 Vysvětli pojmy: odbory, stávky, bolševici, internacionála, 
marxismus, anarchismus, feminismus a pacifismus 

 

PŘÍRODOPIS 

1) Pro zopakování kapitoly Smyslová ústrojí vypracuj do sešitu odpovědi na otázky          

1 – 10 na str.61. U otázky 7 napiš, jaké orgány patří do vnějšího, středního a vnitřního 

ucha. Cestu zvuku již nepopisuj. U otázky 10 stačí dva příklady živočichů. 

2) Téma: Rozmnožovací soustava 

Přečti si úvodní část na str.62. Nadepiš Rozmnožovací soustava a zapiš, jak se liší 

pohlavní a nepohlavní rozmnožování organismů. Písemně vysvětli, co je pohlavní 

dvojtvárnost a uveď příklady živočichů (úkol v hnědém poli na str.62) a co je 

hermafrodit (úkol na okraji str.62 nahoře). 

3) Následuje učivo o pohlavní soustavě muže a ženy. Stejně jako u ostatních soustav 

byste měli vědět, jak rozmnožovací soustava funguje, i když je to téma hodně intimní. 

Na úvod se podívej na video, které je určené pro žáky osmého ročníku. Protože je 

dost dlouhé, podívej se na to, až budeš mít dost času, nejpozději 28.4., kdy budeš mít 

za úkol nastudovat toto téma z učebnice. Někomu mohou být podrobnosti ve videu 

nepříjemné, vystačíte si tedy s informacemi v učebnici. 

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8 

https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0 

 

CHEMIE 

OPAKOVÁNÍ – KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ  

Prosím žáky o zaslání vypracovaného opakování na můj e-mail, děkuji. 

(malisova.perina@seznam.cz) 

1. Opakem roztoku kyselého je roztok:  

a) nasycený  b) slaný  c) zásaditý  d) ostrý  e) sladký  

2. Kyselé a zásadité roztoky v laboratoři rozlišujeme:  

a) chutí         b) podle barvy roztoku       c) čichem       d) indikátorovým papírkem      e) zrakem  

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0


3. Žaludeční šťáva zdravého člověka má hodnotu:  

a) pH = 7  b) pH > 7  c) pH < 7  

4. Urči, zda je roztok kyselý (K), neutrální (N), zásaditý (Z):  

pH 5   pH 14   pH 9   pH 7   pH 2,5   pH 11   

pH 3,5   pH 10   pH 12   pH 1   pH 4   pH 12,6  

5. pH roztoků hydroxidů bude:  a) pH = 0  b) pH = 7  c) pH > 7  d) pH < 7 

 

 


