
MATEMATIKA    6.4. – 10.4. 2020 

TEST 2 

Příklady vypracuj na zvláštní papír. Řešení ofoť nebo naskenuj a pošli v 9. B Valentýně Kubelové,  

v 9. A Davidovi Cekrovi nebo ještě lépe mně na e-mail: krobotova@1zsspk.cz. 

Termín odevzdání je do 9. 4. 2020 

Zadání: 

1. Určete obvod pravoúhlého trojúhelníku, jestliže délka jedné odvěsny je 75% délky druhé 

odvěsny a jeho obsah je 24 cm2. 

2. V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 9 cm a 5 cm. Délka kratšího ramene je 3 cm. 

Vypočítejte jeho obsah a obvod. 

3. Kosočtverec má délky úhlopříček 4,2 cm a 3,4 cm. Vypočítejte 

a) délku strany kosočtverce 

b) obsah kosočtverce 

c) výšku kosočtverce 

4. Vypočítejte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout třikrát, aby uběhl 2 km. 

Každý příklad musí obsahovat náčrtek podle pravítka s vyznačením známých údajů (barevně) a také 

údajů, které se mají zjistit.  

 

 

 

Test 1 stále ještě neposlali: 9. A  Chovanec Matyáš, Peškar Ondřej, Valenta Šimon 

                                                  9. B Bursová Eliška, Hovanec Adam, Majer Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

15. hodina matematiky 

Zápis do školního sešitu: 

JEHLAN 

 

mailto:krobotova@1zsspk.cz


 

 

 

 



 

 

 

OBJEM JEHLANU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



16. hodina matematiky 

Zápis do školního sešitu: POVRCH JEHLANU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. hodina matematiky 

PS III. díl str. 177 

 

PS III. díl str. 178 

 

 

 

 

 



PS III. díl str. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

Zápis do sešitu: 

                              Čočky 

  Čočky jsou tělesa vybroušená z čirého skla, jejichž alespoň jedna stěna je částí kulové 

plochy.                                                            spojky 

                Čočky                

                                                                          rozptylky 

1. Spojné čočky = spojky 

Spojná čočka = spojka je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na 

sbíhavý. Spojná čočka je uprostřed silnější než na okrajích. Spojky se používají jako čočky do 

brýlí pro korekci dalekozrakosti. 

 

Skutečný tvar spojek: 

 

 

                                           

 

 

 

Geometrické znázornění spojky: 

 

 

                                        

                                      optická osa                              optická osa 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_%28optika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnob%C4%9B%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazek_paprsk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BDle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekozrakost


Při zobrazování předmětu spojkou se vlastnosti obrazu mění se vzdáleností předmětu od 

čočky. 

Spojka spojuje svazek rovnoběžných paprsků do jednoho bodu – ohniska. 

 

2. Rozptylné čočky = rozptylky 

Rozptylka je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý. 

Rozptylná čočka je uprostřed tenčí než na okrajích. 

Rozptylky zmenšují obraz pozorovaného předmětu. Rozptylkou je např. okulár Galileova 

dalekohledu. 

Rozptylky se používají jako čočky do brýlí pro korekci krátkozrakosti. 

 

Skutečný tvar rozptylek:  

 

                                                         

 

 

 

 

Geometrické zobrazení rozptylky: 

 

                                                                     

 

 

 
 

 

Při zobrazování rozptylkou je obraz vždy přímý a zmenšený. Nezachytíme ho na stínítku, ale 

můžeme ho pozorovat přes čočku. Obraz je zdánlivý. 

. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A1_%C4%8Do%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnob%C4%9B%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazek_paprsk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%BD_obraz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okul%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BDle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1tkozrakost


ČESKÝ JAZYK 

Český jazyk 9.B 6.4.-10.4.2020 

Milí deváťáci, posílám úkoly na nový týden. Nyní je jich méně, protože máte ve čtvrtek a v 

pátek velikonoční prázdniny. Využijte volna k načerpání sil a odpočinku. Po Velikonocích se 

opět pustíme do práce. 

Mluvnice: 

1. Učebnice str. 101-102 přečíst žluté rámečky věta a souvětí 

2. Na str. 102-cv. 2b opsat do sešitu a v textu rozlišit větu jednoduchou a souvětí, určit 

podmět a přísudek. Příklad: Zalit potem a zalykaje se vlastním dechem, utíkal rychle domů- V 

J, on PO- utíkal PŘ 

3. V PS str. 50/cv. 1a, 1b vypracuj do PS 

Prosím o vypracování a je- li to možné, zašlete na můj email, jinak si průběžně 

vypracovávejte do sešitů, budu vše potom kontrolovat. 

Literatura: 

Přečíst si v Čítance na str.72-73 Morčata od L Vaculíka a odpovědět na 3. otázku písemně do 

sešitu. 

Kdo stíhá, můžete využívat onlein cvičení z učebnic nakladatelství Fraus nebo Nová škola. 

Přeji Vám a Vašim rodinám pěkné Velikonoce, hodně zdraví, nových sil a rodinné pohody. 

Vaše češtinářka V. Laštůvková 

 

PŘÍRODOPIS 

PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK – UČIVO OD 6.4. – 12.4. 

1.Úkol: učebnice str. 65 – 67-číst, poté udělat zápis do sešitu. 

Zápis do sešitu: 

Vnější geologické děje 

-vedou k rozrušování a zarovnávání zemského povrchu 

Činnost: 

-rušivá – eroze (rozrušování a odnos hornin z povrchu) 



-tvořivá – přemisťování úlomků 

- usazování do vrstev (sedimentace) 

Zvětrávání 

-rozpadání hornin působením fyzikálních, chemických a biologických pochodů. 

1)Mechanické zvětrávání 

Příčina: teplotní změny během dne a roku 

(rozpínání a smršťování hornin) 

↓ 

narušení pevnosti 

↓ 

vznik prasklin→mrznoucí voda 

↓ 

trhání horniny 

-složení horniny se nemění 

2) Chemické zvětrávání 

Příčina: chemické reakce vyvolané H2O, O2 , CO2 

Př: hematit→limonit 

pyrit→limonit 

živec→jílové minerály, kaolin, bauxit 

nejodolnější – křemen 

3) Biologické zvětrávání 

Příčina: činnost organismů 

kořeny rostlin → pukliny 

hlodavci → nory 

lišejníky → rozrušování skal 



Zvětraliny – nesoudržné hmoty 

↓ 

sedimentace do vrstev 

4)Gravitace 

– skalní řícení, sesuvy půdy, rychlost – závisí na sklonu svahu 

Rizika: odlesňování, zemětřesení, prudké deště 

2.Úkol: Přihlaste se do interaktivní výuky Taktiku : 

https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c 

(zkopíruj do vyhledávače) 

- objeví se vám registrace 

- vyplňte údaje 9. ročník 

- heslo by se vám mělo každému vygenerovat 

- dejte uložit a měli byste být zaregistrovaní, potom přes interaktivita.etaktik.cz se dostanete k 

pracovním sešitům, otevřete si přírodopis 9, v obsahu (vlevo nahoře) zvolíte učivo, které si 

chcete zopakovat. 

ZEMĚPIS       Stále stejné instrukce 

CHEMIE 

Chemie 9 – uhlovodíky 

K dnešnímu dni ještě nejste všichni zaregistrováni v interaktivní výuce!!! Dnešní úkoly tedy z 

této učebnice budou vyplývat a jejich řešení mi zašlete na školní email. (pridal@1zsspk.cz). 

Řádně se podepište, ať zbytečně nerozdávám pětičky. 

Tento odkaz posílám žákům, aby se mohli registrovat a sami si vše vyzkoušet a pracovat. 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a 

V interaktivní učebnici strana 15 a 16 vyplň všechna cvičení. 

Tajenky z křížovek, cvičení 23 a 27 mi pošli na email ke kontrole. 

S přáním pevného zdraví a dobré pohody se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

IX. A+B – německý jazyk 

Opakování L14 – Vokabeltraining (dostupné zde) Zopakujte si slovní zásobu 14. 
lekce formou výše uvedeného pracovního listu. Výsledky pro vaši kontrolu jsou 

uvedeny v sekci Lösungen 

Wiederholungstest L14 (hier) Vyplňte opakovací test, odešlete ho na můj e-mail: 
gettin@1zsspk.cz (návod, jak lze editovat pdf soubor, je přiložen zde 

 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) Poslechni si nová slovíčka 15. lekce, 
sleduj zároveň pracovní sešit na str. 50, kde je uveden jejich zápis, označ si ta, 

jejichž zapamatování ti nebude činit problémy… 

Präsentation – Lektion 15 Zpracuj 1 z témat slovní zásoby (Aussehen – vzhled, 

Substantive – podstatná jména, Verben – slovesa), a to pomocí MS Powerpoint, 

pokud ho nemáš k dispozici, využij libovolného textového editoru. Rozsah práce 
podobný jako v hodinách (tzn. 6-8 obrázků s popisky a zvuky – pokud to 

softwarové vybavení tvého počítače dovolí). Výsledek opět odešlete na můj mail 

(viz výše). Odkaz na sdílenou složku s jednotlivými slovíčky naleznete zde, pokud 
nebude z nějakého důvodu fungovat, vyzkoušejte tento 

Lösungen (řešení): Vokabeltraining (hier) 

 

ANGLIČTINA 

učivo AJ- 9.A,B Kašíková 6/4-10/4 
 
1) prac. sešit 77/4.2 Gerundia - přečti a vypracuj zápis do sešitu 
2) prac. sešit 37/6a - spoj 
3) prac. sešit 37/6b -použij informace z cvič. 6a, u sloves použij tvar s - ing( gerunds)- viz věta 
č.6 (vzor) 
4) prac. sešit - slovíčka 4C Request + Phrasal verbs - naučit 
5) prac. sešit 38/1 
6) učebnice 48/1a - do sešitu vypiš slovesa 
 
nezapomeň mi potvrdit splnění úkolů na mail: kasikova@1zsspk.cz  
 
Angličtina – p. uč. Šteindlová – stejné zadání jako minulý týden 
 
 
 



DĚJEPIS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


