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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (SLOH) – PÁTEK 5. 6. 2020 

I. kontrola ze dne 29. 5. 

1. Ze čtyř možností doplň to slovo, které se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku: 

Bílkoviny luštěnin jsou bohužel biologicky méně hodnotné a neúplné, proto je ____________ masem, 

vejci nebo mlékem. 

a) nahrazujeme, b) mícháme, c) doplňujeme, d) vaříme s 

2. Urči, k jakému funkčnímu stylu bys přiřadil/a tento text: 

Jakýkoliv zákrok v televizoru se sejmutým zadním krytem je bez předchozího odpojení ze sítě životu 

nebezpečný. Kromě toho je televizor plombován a zásahem v době záruky ztrácíte nárok na jeho 
bezplatnou opravu. (funkční styl odborný) 

3. Reportáž zachycuje: 

a) pocity autora, b) vlastnosti daných věcí, c) svědectví o tom, co autor viděl 

4. Odstraň chybu v této větě: 

Každý pátek sledoval televizní pořad, zabývajícím se životem zvířat. 

Každý pátek sledoval televizní pořad, zabývající se životem zvířat. 

5. Uveď, co znamenají tyto výrazy: 

A. despekt – a) vážnost,, b) pohrdání, c) vyčištění střev 

B. meditovat – a) rozjímat, b) léčit se, c) veřejně vyjadřovat názor 

C. kompetence – a) pravomoc, b) slučitelnost, c) vyrovnanost 

D. diletant – a) úředník, b) neodborník, c) stavební díl 

II. Nové zadání 

1. Vypracuj do sešitu slohu 

 



 

 

 

2. Nepiš do sešitu, ale zamysli se a odpověz si na otázky. 



 

3. Vytiskni a nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, zápis opíše. 

 

 

  

MATEMATIKA   

Pátek  5. 6. Souhrnné opakování  PS str. 164  cv. A – 5, A – 6 

 



NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Opakování slovní zásoby - pracovní sešit str. 34/ 19 

2. Práce s textem - učebnice str. 40/ Im Hotel 

 -pročtěte dobře slovní zásobu v horní části str. 40     

 - využijte nápovědu pod čarou, případně Google-překladač    

 - v pracovním sešitu vypracujte str. 34 - 35/ 21 - úkol pošlete ke kontrole :) 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Отве́тьте на вопро́сы и испо́льзуйте вы́деленные глаго́лы. 

 

Приме́р:   Созвони́мся сего́дня? (позвони́ть)  

– Нет, сего́дня я не могу́, я позвоню ́тебе́ за́втра. 

  

 

 

Придёшь к нам в гос́ти сего́дня? (смочь)   

– 

 

Придёшь сегод́ня в кино ́на «Звёздные вой́ны»? (пойти́)       

– 

 

Вы сего́дня идёте в музе́й Пра́жского моста́? (посети́ть)  

–  

 

Бу́дете сего́дня смотре́ть трансляц́ию ма́тча Зени́т-Спарта́к? 

(посмотре́ть)  

– 

 

Ку́пишь сего́дня молоко ́в магази́не? (сходи́ть)  



– 

 

 

Откро́йте учеб́ник на страни́це 28. 

Вы стои́те у теа́тра. Опиши́те доро́гу до оте́ля, испо́льзуйте глаго́л 

пойти́. 

 

Вы стои́те у шко́лы. Опиши́те доро́гу до стадио́на, испо́льзуйте глаго́л 

по́йти. 

 

Ваш друг из Росси́и прие́хал в Пра́гу, посове́туйте ему́, куда́ он мож́ет 

сходи́ть. Испол́ьзуйте глаго́лы сходи́ть, посети́ть, посмотрет́ь. (3 

предложе́ния на ка́ждый глаго́л) 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V učebnici na s. 44-45 si přečtěte o významných francouzských osobnostech: Molière, 

Marianne, Claude Monet, vypracujte cv. 1   

 

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. 

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? 

 

Řešešní: 

 

 



 

 


