
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 18.6. 2020 

Třída 9.C 

ZEMĚPIS 

1. Zeměpisné hodiny se blíží k závěru a nám už nezbývá nic jiného než: 

    a) přečteme si shrnutí v učebnici na str. 82, abychom si ujasnili, jaké cesty musí lidstvo  

        volit pro udržitelný rozvoj na planetě Zemi, abychom přežili my i příroda 

    b) ještě musíme dokončit poslední písmena v naší abecedě –  

         zde jsou -  zdravím všechny žáky   Krejčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA   

Goniometrické funkce 

  Vypočítej velikosti zbývajících stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku ABC, 

jestliže je dáno: (použij Pythagorovu větu a funkce sinus, kosinus, tangens a 

kotangens) 

  

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Učebnice s. 76, přečtěte si text Oxford and Cambridge a text na s. 77 Politics: 
government. 

PS s. 59 cv. 5 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

užívání nepřímých otázek zní více zdvořileji než otázka přímá – srovnej : 

                           A: Kolik je hodin ? 

                           B: Promiň, mohl bys mi říct, kolik je hodin. 

Učebnice str. 73 cv. 6 přečti si 

PS str. 59 cv 5 – vytvoř zdvořilé otázky 

ČESKÝ  JAZYK 

ŘEŠENÍ z 16.6. 

1 

a) Rád poslouchám ranní zpěv ptactva. 

b) Celníci objevili tajnou schránku s drahokamy. 

c) Lehce nabyl, lehce pozbyl. 

d) Zúčastníme se také, nebo zůstaneme doma? 

2. 

a) kdesi - 6 b) menší - 2 c) stého - 4 d) čtyřka -1 e) tvého - 3 f) foukání -1 

3. 



a) Těla zesnulých faraonů natírali (vonné masti). – vonnými mastmi 

b) Cvič (obě paže). – oběma pažemi 

c) Největší pozornost věnovala (výtvarné práce). výtvarným pracím 

d) V tomto městě je málo (dětské hřiště). dětských hřišť i hřiští 
4 

a) člověk - pán 

b) jeden - ten 

c) řeč - kost 

d) krejčí - jarní 
5. 

a) dobrý - lepší 
b) řídký - řidší 
c) vysoký - vyšší 
d) ubohý - ubožejší 
6. 

a) poctivý obchodník – poctiví obchodníci 

b) lovecký pes – lovečtí psi 

c) drobný motýl – drobní motýli 

d) maličký ráček – maličcí ráčci 

7. 

a) samého - ukazovací 
b) ničeho - záporné 

c) sebe – osobní (zvratné) 

d) vás - osobní 
8. 

a) patero - druhová 

b) druhý - řadová 

c) čtyřicet - základní 
d) šestkrát – násobná 

9. 

a) nese, jde, dělá 

b) uvidí, přinese, odejde 

c) vydělá, skočí, hází 
d) řekne, vidí, přijde 

10. 

a) psát – 3. os., j.č., zp. oznam., čas přít. – píše 

b) nést – 1.os., mn.č., zp. oznam., čas min. – nesli jsme 

c) sedět – 2.os., mn. č., zp. rozkaz. – seďte! 

d) usmažit – 1.os., mn.č., zp. podmiň. – usmažili bychom 

11. 

a) Bližší informace vám sdělí učitelé. – přísudek slovesný 

b) Třešně už budou určitě zralé. – přísudek jmenný se sponou 

c) Náš syn je vzteklý a urážlivý. – přísudek jmenný se sponou 

d) Petrův spolužák se v matematice velmi snaží.- přísudek slovesný 

12. 

Po Přs Pt(3.) Pt(4.) PKs Pum 

a) Eva poslala mamince dopis z lyžařského výcviku. 

Pks Po Př Pu míry Puzp Př –jmenný se sponou 



b) Žlutá bunda byla velmi hezky zdobená. 

13. 

a) Do turistického kroužku, který byl loni založen na naší škole, se přihlásili i hoši z naší 
třídy. S 

b) Lékař mi předepsal prášek, sirup i kapky. V 

c) Stovky lidí se s napětím dívaly na důležitý hokejový zápas. V 

d) Postav vázu zpět na polici, ať ji nerozbiješ. S 

14. 

a) Když teď odejdete, neuvidíte to nejdůležitější. souvětí podřadné 

b) Buď nám poskytnou slevu, nebo výrobek opraví. souvětí souřadné 

c) Vrať to na místo, ze kterého jsi to vzal. souvětí podřadné 

d) Jeho zpráva mě překvapila, ba i zarmoutila. souvětí souřadné 

15. 

a) Ukaž mi, kudy se dostanu k nádraží. 1VH, kudy 2VV- předmětná 

b) Na břehu jezera stojí nádherné chatky, které jsou v létě pronajímány. 

1VH, které 2VV- přívlastková 

c) Je správné, že o tom přemýšlíte. 1VH, že 2VV- podmětná 

d) Myslivec pozoroval srny, jak se pasou. 1VH, jak 2VV- doplňková 

16 

a) Letní večery bývají teplé a my můžeme dlouho sedět na zahradě. - slučovací 
b) Navštívila nás teta z Ostravy, ba i babička s dědou přijeli.- stupňovací 
c) Odešel již před hodinou, ale v práci ještě není. - odporovací 
d) Buď půjdeš se mnou, nebo tady musíš počkat. - vylučovací 

Dnešní zadání – oprava jazykového testu. 

 

 


