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ČESKÝ  JAZYK 

Pracovní list Sloh - práce s textem, přečti si text a do sešitu vypracuj otázky 

(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 

7. ročník) 

  

MATEMATIKA  

Výpočet procentové části 
do ŠS: 
Urči 1% z: 
800 kg…800 kg:100=8 kg 
5 m…5 m:100=0,05 m 
32 žáků…32 žáků:100=0,32 žáka 
25639 km…25369 km:100=256,39 km 
0,3 t…0,3 t:100=0,003 t 
  
Výpočet procentové části (přečíst str. 237-238) 

①Vypočítej, kolik je 7% ze 600. 
a) přes 1% 
100%...600 
1%...600:100=6 
7%...7*6=42 
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost) 
    100%...600 
↑7%.........x↑ 
x:600=7:100 
x/600=7/100 
x=600*7/100 
x=42 
c) pomocí desetinných čísel 
1% je 0,01 ze základu 
7% je 0,07 ze základu 
7% ze 600….0,07*600=42 

7% ze 600 je 42. 
  

②Vypočítej, kolik je 39% ze 7000. 
a) přes 1% 



100%...7000 
1%...7000:100=70 
39%...39*70=2730 
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost) 
    100%...7000 
↑39%.........x↑ 
x:7000=39:100 
x/7000=39/100 
x=7000*39/100 
x=2730 
c) pomocí desetinných čísel 
1% je 0,01 ze základu 
39% je 0,39 ze základu 
39% ze 7000….0,39*7000=2730 

39% ze 7000 je 2730. 
  
③Vypočítej, kolik je 2,8% ze 20000. 
a) přes 1% 
100%...20000 
1%...20000:100=200 
2,8%...2,8*200=560 
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost) 
    100%...20000 
↑2,8%..........x↑ 
x:20000=2,8:100 
x/20000=2,8/100 
x=20000*2,8/100 
x=560 
c) pomocí desetinných čísel 
1% je 0,01 ze základu 
2,8% je 0,028 ze základu 
2,8% ze 20000….0,028*20000=560 

2,8% ze 20000 je 560. 

  

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Přečti si a přelož si s pomocí slovníku text a vypracuj cvičení 1 a 2 do sešitu. Ve 

cvičení 1 rozhodni, který výrok je pravdivý a který nikoli, ve cvičení 2 vyber 

správnou odpověď. (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 7. ročník) 

RUSKÝ  JAZYK 

Doplňovací a poslechová cvičení – 11.lekce 

1. Pracovní sešit str. 75/23 – podstatná jména v závorce napiš ve správném tvaru 

2. Pracovní sešit str. 76/25 A – doplň do tabulky údaje o sobě 



(imja – jméno, vózrast – věk, vólosy – vlasy/ barva vlasů, glazá – oči/ barva očí, 

pochóž/pochóža na – podobný/podobná komu, 3-4 čerty charáktěra – povahové 

vlastnosti) 3. Výuková videa - www.youtube.com : 

- Russian lessons for beginners 

- Russian numbers 

- Russian vocabulary lesson 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

23.4. – opakování přivlastňovacích zájmen v 1.pádě plus sloveso gehören – PS: 

10/20 

Klíč k řešení cvičení: PS: 9/17 

· ihre Jeans 

· sein Roller 

· sein Pullover 

· seine Schirmmütze 

· seine Sportschuhe 

· Ihr Handy 

· ihr Rock 

 

 


