
 

Materiály k samostudiu 
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Třída 7.B 

 

 

ČESKÝ  JAZYK    

Dnes si trochu odpočiňte od vedlejších vět a věnujte se pravopisu. 

PS str. 43 cv 1,2 – doplň a pošli. 

 

 

 

MATEMATIKA   

Kontrola úkolu z 22.5. – pečlivě si zkontroluj úkol z minulé hodiny 

1) Vyjádřete v procentech(zpaměti): 

polovina žáků je 50%( =50)                 pětina výměry je 20% ( =20) 

desetina litru je10 %( =10)              tři čtvrtiny objemu je 75%( 100:4∙3=75) 

čtvrtina úspor je 25%( =25)dvacetina tuny je5 % (100:20=5) 

 

2) Vypočítejte přes 1 %(zpaměti): 

a) 50 % z 12 ha = 6 ha(50% je polovina ze 100%, takže polovina z 12 ha je 6 ha) 

b) 20 % z 40 m = 8 m(pětina ze 40) 

      c) 10 % z 250 Kč = 25 Kč (desetina z 250)                                                         

      d) 200 % ze 17 km = 34 km (200 % = 2celky=2∙17=34) 

Doplňte tabulku: 

        27 134 0,2 1350 3,7 

1 % 0,27 1,34 0,002 13,5 0,037 

5 % 1,35 6,7 0,01 67,5 0,185 



 

3) Vypočítejte kolik procent je: 

a) 9 kg z 300 kg = 3 %                            d) 5 Kč z 10 Kč =50 % 

b) 32 m z 800 m = 4 %                           e) 2 g ze 100 g = 2 % 

             c)140 hl ze 70 hl =200 % 

 

4) Vypočítejte základ(z), jestliže:  

a) 15 % je 12 cm;z = 80 cm                        d) 1 % je2,1; z = 210 

b) 45 % je 18 t;z = 40 te) 2 % je 100; z = 5 000 

 c) 125 % je 10,5 m; z = 8.4 mf) 10% je 70; z = 700 

 

Zapiš do sešitu a vypracuj: 

Procenta(slovní úlohy)- opakování 

 -počítej přes 1 %, dodržuj zápis slovních úloh 

 -uvědom si, co počítat:procentovou část, základ nebo počet procent (výpočty písemně do sešitu) 

1) Železná ruda obsahuje 35 % železa. V jedné vysoké peci se denně zpracuje 450 tun této rudy. 

Kolik tun železa se vytaví v jedné peci?  

2) Ze 600 dotázaných prodělalo v dětském věku spalničky 420. Kolik procentdotázaných prodělalo 

spalničky v dětském věku? 

3) V nově založeném sadu se ujalo 168 stromků, což je 96 % ze všech zasazených stromků. Kolik 

stromků zasadili? 

Vypracovaný úkol vyfoťte a pošlete na moji emailovou adresu: neubauerova.perina@seznam.cz 

 

 

FYZIKA   

SVĚTELNÉ JEVY 

Učebnice str. 150 – 151 po žlutý rámeček přečíst a zapsat do sešitu: 

 

                          Světelné zdroje 

Optika – věda, která se zabývá světelnými jevy 

Zdroj světla – těleso, ve kterém světlo vzniká a šíří jej do okolí 

                       a) bodový ( jeví se jako bod v dálce) 

                       b) plošný ( větší rozměr -  plocha) 



Optické prostředí – prostředí, ve kterém probíhají světelné jevy 

                        a) průhledné (tvar tělesa i obrysy vidíme zřetelně – sklo, vzduch) 

                        b) průsvitné (tvar tělesa vidíme nezřetelně - mléčné sklo) 

                        c) neprůhledné (těleso nevidíme), světlo se odráží, nebo jej pohlcuje 

A čiré – nezměněná barva 

B barevné – mění barvu (např. pohled na tělěso přes barevné pravítko...) 

Bílé a lesklé předměty většinu světla odrážejí, černé předměty většinu světla pohlcují. 

 

.             

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Krytosemenné rostliny (pokračování) 

1) Poznali jste stromy a keře podle listů v úkolu z minulé hodiny? Kdo se ještě chystá 

poslat řešení, udělej to co nejdříve. Podívej se také kolem sebe, stromy mají v této 

roční době krásně zelené čerstvé listy. Ověř si, které poznáš. 

2) Přečti si text na str.110 až 111 včetně okrajů – Hluchavkovité. Nadepiš do sešitu, 

prohlédni si všechny obrázky. Vypiš z textu a podle obrázků názvy všech uvedených 

druhů. Zapiš „Shrnutí“ na str.111. 

3) Přečti si text na str.111 až 112 včetně okrajů – Krtičníkovité. Nadepiš do sešitu, 

prohlédni si všechny obrázky. Vypiš z textu a podle obrázků názvy všech uvedených 

druhů. Zapiš „Shrnutí“ na str.112. 

4) Připomeň si, co znamená, že je květ souměrný (hluchavka obr.str.110, náprstník 

obr.str.112), nebo pravidelný (str.83). 

 

5) Opakování – rostliny krytosemenné dvouděložné 

S pomocí učebnice vyřeš co nejrychleji následující test. Za každou správnou odpověď 

si započítej 1 bod – řešení je pod testem. Ověříš si, jak se orientuješ v textu, který 

máš mít již pročtený a co si pamatuješ: 

 

1. Co je typické pro cévní svazky dvouděložných rostlin? 

2. Do jaké skupiny dvouděložných rostlin patří blatouch bahenní? 

3. Uveď příklad dvoudomé rostliny. 

4. Z které brukvovité rostliny jsou vyšlechtěny známé zeleniny jako zelí, kapusta, 

květák, kedluben? 

5. Co je botanicky jahoda, kterou jíme? 

6. Uveď rodový název stromu, jehož plody jsou žaludy. 



7. Jaké rozmnožovací orgány obsahují samčí květy? 

8. Která jedovatá krtičníkovitá rostlina se pěstuje jako léčivá rostlina? 

9. Jak  se nazývá plod pampelišky lékařské? 

10. Jaký typ květenství mají miříkovité rostliny? 

11. Jaký typ plodu má lilek brambor? 

12. Co je botanicky malina, kterou jíme? 

 

 

Ohodnoť se podle stupnice: 

12 – 11    1 (100 – 91%) 

10 – 9       2  (90 – 71%) 

  8 -   5       3 ( 70 – 41%) 

  4 -   3       4  ( 40 – 21%) 

  2 -   0       5  ( 20 – 0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení:12. Souplodí (soubor) peckoviček 11. Bobule 10. Okolík (nebo složený 

okolík) 9. Nažka 8. Náprstník 7. Tyčinky 6. Dub 5. Zdužnatělé květní lůžko (s 

nažkami) 4. Brukev zelná 3. Vrba jíva (např.) 2. Pryskyřníkovité 1. Jsou 

uspořádány v kruhu (na příčném řezu stonku) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


