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ČESKÝ  JAZYK 

Viz příloha 

    

MATEMATIKA 

Viz příloha 

 

ZEMĚPIS     

Kontrola práce ze 7. 5. 

Hlava státu – symbol státu navenek, reprezentuje stát; funkce, práva a povinnosti bývají 

uvedené v ústavě daného státu. 

Vláda – výkonný orgán tvořený ministry. 

Parlament – zákonodárný orgán, tvořený poslanci; přijímá a schvaluje zákony. 

Ústava – nejvyšší zákon.  

Typy státního zřízení a pravomoci:  

1. Monarchie – oficiální hlavou je panovník (král, císař, velkovévoda, kníže, sultán, 

emír…); titul je zpravidla dědičný; pravomoci jsou v různých zemích odlišné: 

a) Konstituční monarchie – symbolické postavení, moc je omezená ústavou 

b) Absolutistická monarchie – neomezená moc panovníka (např. Saúdská Arábie, Omán, 

Vatikán) 

2. Republika – prezident (přímo volen občany nebo jejich zástupci v parlamentu): 

a)  Parlamentní republika – např. ČR 

b)  Prezidentská republika – např. USA 

Do sešitu: 

Státy světa podle politického systému a politické moci (učebnice str. 53 – 55) 

1. Nastudujte si text 

2. Vypište si podstatné informace.  



 

PŘÍRODOPIS 

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

- prostudovat text na str. 81 – 82 + výpisky do sešitu 

- prohlédnout, nakreslit, popsat obrázky na str. 82: 

 → obr. 146 Potravní řetězec 

 → obr. 147 Cyklus uhlíku v přírodě 

 

CHEMIE 

BÍLKOVINY – OPAKOVÁNÍ – doplňte, vyberte správnou odpověď 

1. Bílkoviny jsou složité organické sloučeniny, které obsahují atomy (označ):  

N  K  Al  O  H  Na  S  Mg  Ca  C  Fe  P  Cl  

2. V molekulách bílkovin se vyskytuje vazba:  

a) aminová   b) peptidová   c) iontová   d) kovová  e) peptická  

3. Doplňte text: 

Bílkoviny jiným slovem ___________________se vyskytují ve všech živých organismech. 

Bílkoviny v lidském těle jsou složeny z dvaceti __________________________ . Ty se v 

bílkovinách spojují pomocí __________________ vazby. Každá aminokyselina obsahuje 

___________________skupinu -NH2 a ____________________ skupinu -COOH. Působením 

kyselin, alkoholů, vyšší teploty a některých dalších látek, např. těžkých kovů, dochází k 

__________________ bílkovin. Bílkoviny obsahují dusík. Nadbytečný dusík vylučujeme 

__________________ v podobě _____________________ NH2 – CO – NH2.  

4. Přiřaďte k sobě bílkoviny a jejich výskyt:  

a) kasein    A) vaječný bílek  

b) ossein    B) pokožka, vlasy, nehty 

c) keratin    C) klouby  

d) albumin    D) krev  

e) kolagen    E) mléko  

f) hemoglobin   F) kosti  

5. Zdrojem bílkovin není: 

a) vejce   b) luštěniny   c) máslo   d) maso   



6. Doplňte:  

Účinkem tepla, kyselin, alkoholů, solí těžkých kovů např. mědi dochází ke ________________ 

bílkovin neboli k _____________________________ 

7. Rostlinné bílkoviny neobsahuje:  

a) čočka  b) sója   c) hrách  d) vejce  e) fazole  

8. Rozluštěte: 

Základní stavební jednotkou bílkovin jsou M I N O A S E K Y L I N Y ___________________ 

 

 

 


