
Materiály k samostudiu 

Středa 3. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Matematika 

   A) Pošli 

   140/4 Tuto vyřešenou úlohu pošli na lustyk@seznam.cz 

             Stačí poslat tři různé rovnice. Postupuje se stejně jako u úloh z 2.6.2020. 

    Vzor: Vzorec pro výpočet hustoty látky.  = 
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 B) Přečti si v učebnici stranu 143 až 145 a připomeň si některé pojmy. 

 C) Zopakuj si jednoduché konstrukce. (zezadu do sešitu) 

     149/1 

     149/4 a) 

 

2) a) Ruský jazyk 

18.lekce – opakování – názvy svátků 

 

1. Názvy ruských a českých svátků – opakování slovní zásoby 16.lekce 
           (učebnice str.43-45, 49) 

           V pondělí 1.6. byl  Mezinárodní den dětí - „Международный день защиты детей“ 

           (Měždunarodnyj děň zaščity dětěj) 

2. Práce s textem – pracovní sešit str. 82/12 – přečtěte si text, ústně přeložte a vyberte 
správnou odpověď na otázku, o jaký svátek se jedná. Procvičujte čtení textu nahlas. 

3. Pracovní sešit str. 83/13 A – doplňovací cvičení 

 

    b) Anglický jazyk 

    Oprava a kontrola z 26/5 

 

Complete the sentences using the following verbs in the correct form: 

      buy     catch     cost     fall     hurt     sell     spend     teach     throw     write 

 1.Mozart...wrote...more than 600 pieces of music. 

 2.“How did you learn to drive?“  „My father......taught.........me.“ 

 3.“We couldn't afford to keep our car, so we.........sold......it. 

mailto:lustyk@seznam.cz


 4.Dave........fell.......down the stairs this morning and..........hurt.....his leg. 

 5.Jim...........throw......the ball to Sue, who..................caught.........it. 

 6.Ann...........spent.........a lot of money yesterday. She..bought....a dress which... 

 …..cost....£100. 

 

 

Pracovní sešit str 35/7, 37/3, 41/5 – výsledky pošlu v příštím týdnu v přípravě 

 

 

3) Fyzika 

    Procvičování učiva z předchozí hodiny – zepředu do sešitu 

    Výpočet příkonu – cvičné příklady 

    1) Spotřebičem prochází elektrický proud 2 A při napětí 230 V. Jaký je příkon spotřebiče? 

     U = 230 V 

      I = 2 A 

      Po = ? W 

      Po = U.I 

      Po = 230 . 2 W 

      Po = 460 W 

      Příkon spotřebiče je 460 W 

      

 

 

 

 

 

 

 2) Vypočítej příkon spotřebiče o vnitřním odporu 250  

           a napětí na svorkách spotřebiče 200 V. 

      R = 250  

      U = 200 V 

      Po = ? W 

      

 Odvození vzorce dosazením vzorce pro Ohmův zákon I = 
𝑈

𝑅
 do vzorce pro příkon: 



      Po = U.I = U.
𝑈

𝑅
 = 

𝑈2

𝑅
 

      Po = 
𝑈2

𝑅
 

      Po = 
2002

250
 W 

      Po = 160 W 

      Příkon spotřebiče je 160 W. 

      3) Jaký příkon bude mít spotřebič o odporu 0,3 k, jestliže jím prochází proud 900 mA? 

       R = 0,3 k = 300 k 

        I = 900 mA = 0,9 A 

        Po = ? W 

       Odvození vzorce dosazením vzorce pro Ohmův zákon U = R.I do vzorce pro příkon: 

       Po = U.I = R.I.I = R.I2 

       Po = R.I2 

       Po = 300.0,92 W 

       Po = 243 W 

       Příkon spotřebiče je 243 W. 

4) Dějepis 

Změny v dopravě – uč. str. 89 

 

 



Tyto prac. listy jste už jednou dělali. Teď mi je pošlete vypracované na adresu ricarova.perina@seznam.cz 

https://www.liveworksheets.com/gc555292gf 

https://www.liveworksheets.com/ok376065kd 

 

5) a) Německý jazyk 

  - učebnice německého jazyka str. 85, cv. 14 

- přečtěte si dopis Petry kamarádce Marion 

- vypište si slovní zásobu, kterou neznáte a slovíčka si najděte ve slovníčku nebo na internetu 

- procvičujte a opakujte: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

 

     b) Anglický jazyk 

. 

Oprava a kontrola z 26/5 

Complete the sentences using the following verbs in the correct form: 

      buy     catch     cost     fall     hurt     sell     spend     teach     throw     write 

 1.Mozart...wrote...more than 600 pieces of music. 

 2.“How did you learn to drive?“  „My father......taught.........me.“ 

 3.“We couldn't afford to keep our car, so we.........sold......it. 

 4.Dave........fell.......down the stairs this morning and..........hurt.....his leg. 

 5.Jim...........throw......the ball to Sue, who..................caught.........it. 

 6.Ann...........spent.........a lot of money yesterday. She..bought....a dress which... 

 …..cost....£100. 

 

 

Pracovní sešit str 35/7, 37/3, 41/5 – výsledky pošlu v příštím týdnu v přípravě 

 

6) Chemie 

Téma: Názvosloví solí (pokračování) 

1) Opakování – názvosloví dvouprvkových sloučenin: 

Doplň (ústně, pokud nevíš, dohledej, musíš umět): 

Oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy ….. 

Oxidační číslo síry v sulfidech je vždy …… 

Oxidační číslo halogenů v halogenidech je vždy ….. 

Oxidační číslo halogenů v halogenvodících je vždy ….. 

Oxidační číslo vodíku je vždy …….. 

Vyjmenuj zakončení příd.jmen v názvech oxidů, sulfidů a halogenidů od oxidačního čísla I po ox.číslo 

VIII. 
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Zakončení příd.jména  -ová (-vodíková) v názvu bezkyslíkaté kyseliny neznamená ox.č.VI. u vodíku, 

protože vodík má vždy ox.č. ……………….. 

Součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy ……….. 

Oxidační čísla se píší nahoru vpravo k prvku (skupině prvků) ………. číslicemi. 

Počet atomů prvku ve sloučenině se píše …………..číslicemi vpravo …………ke značce prvku. 

Počet atomů prvků ve dvouprvkové sloučenině se zjistí z ox.čísel……………….pravidlem. 

2) Opakování – názvosloví tříprvkových sloučenin: 

Oxidační číslo kyslíku je vždy ….. 

Oxidační číslo vodíku je vždy …….. 

Ve vzorci kyseliny se píše jako první značka …………. 

Ve vzorci kyslíkaté kyseliny se píše jako poslední značka ………… 

Značka kyselinotvorného prvku se píše ………….. 

Součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy ……….. 

Hydroxidová skupina OH má vždy ox.číslo ……….. 

Je-li ve vzorci hydroxidu OH skupina víckrát, musí se dát …………………. 

3) Názvosloví solí: 

Doplň podstatné jméno v názvu soli odvozené od kyseliny:  

(vzor: chlorná ………….chlornan) 

uhličitá, manganistá, siřičitá, dusičná, sírová, fosforečná, dusitá, křemičitá,  

4) Zkus odvodit oxidační číslo aniontu kyseliny (anion je část vzorce, která zbyde po odtržení 

vodíkového kationtu): 

H2CO3, HMnO4, H2SO3, HNO3, H2SO4, H3PO4, HNO2, H2SiO3 

Napadá tě jednoduché pravidlo, jak poznáš hodnotu ox.čísla aniontu? 

 

Řešení: 

 

 

 

 

Oxidační číslo vodíku je vždy I 

Ve vzorci kyseliny se píše jako první značka vodíku. 

Ve vzorci kyslíkaté kyseliny se píše jako poslední značka kyslíku. 

Značka kyselinotvorného prvku se píše uprostřed. 

Součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy  0 


