
Materiály k samostudiu 

Pondělí 25. 5. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Chemie 

   Téma: Praktický význam solí 

1) Řešení dobrovolného úkolu z minulé hodiny (děkuji všem, kteří se úkoly snaží plnit): 

KIOH-I                  hydroxid draselný 

HICl-I                    kyselina chlorovodíková (chlorovodík) 

KICl-I              chlorid draselný 

H2
ISVIO4

-II      kyselina sírová 

Cu2
IS-II           sulfid měďný 

CaIIO-II          oxid vápenatý 

CIVO2
-II          oxid uhličitý 

HINVO3
-II       kyselina dusičná 

KIBr-I             bromid draselný 

AgIBr-I          bromid stříbrný 

 

2) Vynecháme zatím názvosloví solí. Přečti si text na str.66, 67. Zapiš si shrnutí ve žlutých rámečcích na 

str.66, 67. Přečti si znovu na str.63 text u obr.115 o vápenné maltě. 

3) Nakresli obr.121 na str.66. a popiš eutrofizaci vod. Voda zarůstá řasami, ale také sinicemi. Uvědom si, 

co to znamená pro vodní plochy, v nichž se lidé chtějí koupat. 

 

2) Matematika 

    Nová látka – zepředu do sešitu 

    Slovní úlohy 

    Přečti si návod na sestavování a řešení rovni u slovních úloh na straně 136. 

    Vzor: 

     136/1 a)  (x . 2) + 8 = 4 

                                2x = -4 

                                  x = -2 

   Jsem číslo -2. 

ZK: -2 vynásobím 2 dostanu -4 a k tomu přičtu 8 a dostanu 4. 

  

   Pokus se vyřešit úlohu 136/1 b) a c) postupujeme podobně jako u vzoru a) 



   137/3  Nezapomeň vyřešit a připojit otázku. 

   141/6  Sestav rovnici a vyřeš 

              Nápověda:   (x – 1) + x + (           = 69 

 

3) Český jazyk 

    Navazuji na dějepis a téma Národní divadlo 

 

-klikněte si na prezentaci, kterou si přečtěte 

-do sešitu literatury si napiště výpisky z prezentací 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/8971 

 

a nesmí chybět ani postava bezprostředně spjata se vznikem Národního divadla: 

https://edu.ceskatelevize.cz/bedrich-smetana-5e44244d4908cf0125158041 

 

 

4) Fyzika 

    Procvičování učiva – zepředu do sešitu 

    Reostat 

    Otázka 1) 

    V které poloze jezdce (C) podle zapojení na obr. 2.65 bude žárovka svítit nejméně (nebo 

dokonce vůbec) a v které poloze jezdce (C) bude svítit nejvíce? 

Máš vždy jen dvě možnosti, buď v poloze (A) nebo v poloze (B). 

    Otázka 2) 

    V které poloze jezdce (C) podle zapojení na obrázku 2.66 bude na voltmetru nejmenší 

napětí a v které poloze jezdce (C) bude na voltmetru největší napětí?  

 

Bonusový detektivní úkol. Kdo bude vědět, může poslat na lustyk@seznam.cz 

V čem se liší odporový potenciometr od trimru? (chci jenom ten jeden největší rozdíl) 

 

Nová látka – zepředu do sešitu 

Přečti si v učebnici stranu 158 až 160. 

Zápis: 

Elektrická práce. Elektrická energie 

Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. 

Tato práce se nazývá elektrická práce (značí se stejně jako mechanická práce W).  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/8971
https://edu.ceskatelevize.cz/bedrich-smetana-5e44244d4908cf0125158041
mailto:lustyk@seznam.cz


Na čem závisí elektrická práce: 

a) Elektrická práce vykonaná ve vodiči při stejném proudu I je tím větší, čím větší je  

   napětí U mezi konci vodiče. (viz Obr. 2.69 a) 

b) Elektrická práce vykonaná ve vodiči při stejném napěti U mezi jeho konci je tím větší,    

    čím větší proud I vodičem prochází. (viz Obr. 2.69 b) 

c) Elektrická práce závisí na době t průchodu proudu. 

Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické 

pole práci: 

                                    W = U.I.t 

W – elektrická práce (J) nebo (W.s) 

U – elektrické napětí (V) 

I – Elektrický proud (A) 

t – doba (s) 

 

5) Přírodopis 

    Žlázy s vnitřní sekrecí – uč. str. 54 

 

 



   

6) a) Německý jazyk 

    - učebnice str. 84, cv. 8 

- přečtěte si krátký text a přeložte z němčiny do češtiny 

- překlad si zapište do sešitu a vypište si slovíčka, která jste zapomněli nebo je naznáte 

- překlad a slovíčka mi posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

 

    b) Anglický jazyk 

   Překlad do gramatiky: 

1.Nemusíš nic říkat. 

2.Ona nemusíbýt doma v šest. 

3.Dnes nemusím nic dělat? 

4.Musíte mluvit tak nahlas? 

5.Proč tam musí být on? 

6.Nemusíme se rozhodnout dnes. 

7.V kolik tam musíme být? 

 

Let's play pelmanism and try your knowledge in vocabularies regarding moods, feelings.... How good are 

you in this topic? 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-feelings_moods-2-uroven?source=explicitExercise 
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