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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník  
  

TÝDEN 14.4. – 17.4.2020 
 
 
 

MATEMATIKA  
 
 
Vypočítej následující příklady na soustavu lineárních rovnic. Příklady počítej do školního sešitu a 
označuj tak, jako jsou označeny v zadání. Do sešitu napište datum. 
 
 
86-15. V balírnách mají připravit směs kávy tak, aby jeden kilogram stál 240 Kč. Na skladě jsou dva 
druhy kávy v ceně 220 Kč za 1 kg a 300 Kč za 1 kg. Kolik kilogramů každého druhu je třeba smíchat, 
abychom připravili 50 kg požadované směsi? 
 
89-32. Určete dvě čísla, jejichž součet je 46 a rozdíl je 12. 
 
89-33. Určete dvě čísla, jejichž součet je 60 a podíl je 4. 
 
89-34. Určete dvě čísla, jejichž součet je 20 a rozdíl jejich druhých mocnin je 120. 
 
89-35. Rozdíl dvou čísel je 36. Dělíme-li větší číslo menším, dostaneme podíl 3 a zbytek 2. Určete tato 
čísla. 
 
89-36. Určete dvě čísla, jejichž součet je 44 a jejichž dělením dostaneme podíl 2 a zbytek 5. 
 
 
 
 

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY  
 
 
 
Přijímačky na střední školu, cvičné: 
 
Vypočítej v časovém limitu 70 minut příklady přijímacích zkoušek na střední školu z roku 2018: 
 
 

• 9. třída SM, 2018-01 MA_2018_9_A test 1. termín 
• Výsledky zapisuj do záznamového archu…9. třída SM, 2018-01 MA_2018_9_A_ZA 
• Klíč je také přiložen…9. třída SM, 2018-01 MAT_ctyrlete_obory_1.radny_termin Klíč 
• Výsledky si zkontroluj podle klíče a vyhodnoť na počet bodů. Vypočti si úspěšnost 

v procentech. 



 
 

DĚJEPIS  
 

 
POKRAČUJTE V ZADANÉM ÚKOLU. ….upozorňuji na termín první kontroly nejpozději 
10.4.2020, zatím jsem nic neobdržel…!!! Zimní spánek??? Už je jaro… 
 
 
Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 
 
1. Nikol  ......................... Třicetiletá válka, Důvody, Počátek, Průběh, Výsledek s důrazem na české 
 země, Upevnění vlády Habsburků po třicetileté válce 
2. Tereza  ....................... Velká Británie, Britské kolonie v Americe, Vznik USA 
3. Šárka  ........................ Prusko, Nástup Marie Terezie na trůn-okolnosti, Války o rakouské dědictví, 

 Sedmiletá válka, Prusko evropskou mocností, Reformy Marie Terezie a  
 Josefa II. 

4. Eliška  ........................ Velká francouzská buržoazní revoluce, Začátek, Důvody, Průběh, Nástup  
 Napoleona 

5. Jan  ............................ Vláda Napoleona Bonaparta, Napoleonské války v Evropě, Ruské tažení,  
 Exil Napoleona, Bitva u Waterloo, Jak kdy a kde Napoleon skončil,  
 Vídeňský kongres 

6. Simona  ...................... Průmyslová revoluce a vznik kapitalistické společnosti, Habsburská  
 monarchie za Metternicha, Národní obrození 

7. Michal  ....................... Revoluční rok 1848, Porážka revoluce v roce 1848 
8. Vít  ............................. Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století, České země v druhé  

 polovině 19. století 
9. Matylda ..................... Imperialismus a kolonialismus, Vzestup Spojených států amerických,  

 Kapitalistická společnost 
 
Způsob zpracování:…S DODATKEM 

1. Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18-20, 
maximálně cca 30-35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-strukturovat na 
…úvod, důvody, průběh, výsledek, poučení, závěr…atp. Celá práce musí mít nějakou logickou 
strukturu, aby bylo možno se dané téma podle prezentace naučit, přednášet ho a pochopit to. 

2. Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani přeplácaná. 
3. Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 
4. Téma se může mírně překrývat s podobným tématem jiného žáka, pokud to bude nutné pro 

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu. 
5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle vašeho 

názoru souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, z budoucnosti, 
něco z jiného oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud přidáte 
nějaké souvislosti, práci to výrazně pozvedne. 

6. K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 
znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému 
tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 
10. 

7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 
8. Jedná se většinou o opakování učiva 8. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo. 
9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 10.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 



10. Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě a nebo práci odsouhlasím. 
Všechny práce by měly být odsouhlaseny do 24.4.2020. 

11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 
12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu a nebo například v Libre 

Office, který lze volně stáhnout. 
13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně. 
14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email. 
15. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni 

jedničky. 

 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

- opakovat slovní zásobu, dokončit všechna slovíčka na straně 71 (tedy ke slovu sportovní oblek) 

- učebnice 13/65 ústně 

                    14/66 popis fotografií ústně 

                    strana 66 tabulka přivlastňovacích zájmen 

                        - v množném čísle je u přivlastňovacích zájmen písmeno e, jako die 

                            meine Fotos, deine Kinder, seine Schuhe, ihre Blusen, unsere Bücher, euere Pullis,… 

- PS 15/67, zopakovat gramatiku strana 68 

 

 
 

FYZIKA 
 
V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol: 
 
 
V první místnosti jsou 3 žárovky, každá v samostatném obvodu. Vypínače k těmto žárovkám a 
obvodům jsou ve druhé místnosti. Do první místnosti smíš vstoupit pouze jednou. Jak zjistíš, který 
vypínač patří ke které žárovce?  
 

 
 

RODINNÁ VÝCHOVA 
 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU 

- učebnice str. 130 – pročíst 

- zopakujte si pravidla silničního provozu týkající se chodce a cyklisty pomocí těchto videí  

https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE 

https://www.youtube.com/watch?v=YJutGgSHRtY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE
https://www.youtube.com/watch?v=YJutGgSHRtY


 
 

ZEMĚPIS 
 
 

Str. 28 – Náboženství – přečíst a udělat poznámky 
- co je religionistika 
- co je náboženství 
- monoteistická náboženství (i příklady) 
- polyteistická náboženství (příklad) 
- kdo jsou ateisti 
- které jsou světová náboženství 
- kdo je to šaman (v zeleném rámečku najdete odpověď) 

 

 

 
CHEMIE 

 
Vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 19. 4. na můj email – odpovědi na otázky najdete 
v učebnici na straně 62-63 

 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK 

 
Vyplňte pracovní list na minulý čas – pozor jsou tam jak pravidelná, tak nepravidelná slovesa – 
vyplněný list mi pošlete ke kontrole do 19. 4. na můj email 

 
Kdyby se někdo nudil, posílám pro zajímavost odkaz na hru slovní fotbal v angličtině, můžete 
vyzkoušet 

https://www.duelovky.cz/word-soccer 
 
 
 
 
 

ČESKÝ JAZYK 
 

Mluvnice: 
V učebnici kapitola PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ – str. 78-81 – projděte si 
tabulku a zopakujte rozvíjející větné členy. Vytiskněte si tabulku „Rozvíjející větné členy“, která je 
součástí tohoto zadání (neztratit, budeme potřebovat i nadále) a s její pomocí si projděte cvičení: 
-79/3 – jenom se pokuste najít předměty 
-80/4, 5 – jen se pokuste najít příslovečná určení 
-81/6, 7 
 

https://www.duelovky.cz/word-soccer


 
 
 

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 
        

VĚTNÝ ČLEN ZKRATKA JAK SE PTÁME NA ČEM ZÁVISÍ 

Předmět PT všemi pádovými otázkami a) na slovese 
    kromě kdo? co? b) na přídavném jm. 
Příslovečné 
určení PU tázacími příslovci a) na slovese 
      b) na přídavném jm. 
      c) na příslovci 
Přísl. urč. místa PU (m.) kde, kam, odkud, kudy   
Přísl. urč. času PU (č.) kdy, od kdy, do kdy,   
    jak dlouho, jak často   
Přísl. urč. způsobu PU (zp.) jak, jakým způsobem   
Přísl. urč. míry  PU (mír.) kolik, jak mnoho, o kolik,   
    do jaké míry   
Přísl. urč. příčiny PU (příč.) proč, z jakého důvodu,   
    z jaké příčiny   
    (vyjadřuje příčinu děje)   
Přísl. urč. účelu PU (úč.) za jakým účelem   
    (vyjadřuje cíl děje)   
Přísl. urč. podmínky PU (podm.) kdy, za jakých podmínek   
Přísl. urč. přípustky PU (příp.) navzdory čemu, i přes co,   
    i v jakém případě   

    
(přípust. je v rozporu s 
dějem)   

Přívlastek PK 
 

na podstatném jméně 
(zájmeně) 

Přívlastek shodný PK (s.) zájmeny jaký, který, čí   
Přívlastek neshodný PK (n.) jakákoliv otázka   

Doplněk D jak + sloveso, na slovese a zároveň na  
    jaký + sloveso podstat. jm. (nebo zájmeně) 

 
 
Sloh 
Úvaha na téma: „Koronavirové prázdniny“ 
-každému z vás jsem zaslala nazpět opravený text úvahy, který jste napsali v minulých týdnech.  
-zeleně jsou podbarvené části textu, které jsou špatně a potřebují upravit, zeleným písmem je u nich 
většinou i můj komentář 
-text upravte, můžete mu dát i vlastní název, pod název napište do závorky (úvaha), je to slohový 
útvar, který musíte dodržet 
-myslete i na úpravu, rozdělte text na odstavce, první řádku odstavce odsaďte (osnovu psát nemusíte), 
chtěla bych, aby z toho vznikla velká slohová práce, jako jsme psali v 1. pololetí  
-opravenou úvahu mi pošlete do pátku 17. 4. na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz, já 
ji oznámkuji.  
 
 
Literatura 
Četba vybrané knihy od současného autora. 
 
Dlouhodobý úkol: 
Na www stránkách https://www.statniprijimacky.cz/cestina si procházejte přijímací zkoušky z češtiny 

https://www.statniprijimacky.cz/cestina


 
 

 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 
HOSPODAŘENÍ – STÁTNÍ ROZPOČET 

- učebnice str. 53-55 - všechny přečíst 
- do sešitu přepsat následující výpisky 

Státní rozpočet  

= plán hospodaření České republiky 

- ústředním orgánem pro státní rozpočet je Ministerstvo financí 
- účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB 
- státní rozpočet schvaluje Poslanecká sněmovna  
- přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech 

Příjmy do státního rozpočtu 

 Daně přímé zdaňují majetek nebo příjem osoby:  
o Daně z příjmu fyzických osob a právnických osob 
o Daně z nemovitosti 
o Daně z převodu nemovitosti, dědická a darovací 
o Daně silniční 

 Daně nepřímé zdaňují prodej zboží nebo služeb:  
o Spotřební daň 
o Daň z přidané hodnoty (DPH) 
o Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a 

poplatky za odpad. 

 
 
 

PŘÍRODOPIS 
 

- učebnice str. 58 čtvrtohory – přečíst 

- dále přečíst SHRNUTÍ 

- učebnice str. 59 otázky - vypracovat a poslat na můj e-mail 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financ%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_rozpo%C4%8Dtov%C3%BDch_pravidlech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovitosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_d%C4%9Bdick%C3%A1,_darovac%C3%AD_a_z_p%C5%99evodu_nemovitosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_silni%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the story in the Past Simple. Use 
the verbs in brackets. 

 
 
Tim Wilkins (1) ___________________ (not have) any siblings. He usually (2)________________ (play) 
alone when his family (3) ________________ (live) in London. He (4) ________________ (go) to the 
park every afternoon after school when the weather (5) _________________ (be) fine. When it 
(6) __________________ (rain), his mum (7) ___________________ (take) him to the library and Tim 
(8) _______________ (choose) a book and he (9) _______________ (read). He (10) __________________ 
(prefer) reading adventure books about pirates, explorers or spacemen. He (11) _____________ 
(be) very imaginative. 
 

When Tim (12) _______________ (be) 8 years old, his father (13) ________________ (lose) his job. He 
(14) ________________ (work) as a carpenter and he (15) ________________ (decide) to start a new 
life in a little village called Stonebridge. So Tim’s parents (16) ________________ (sell) their 
house in London and they (17)________________ (buy) a beautiful house in Stonebridge. This 
house  (18) __________________ (not be) new and the windows and doors (19) ________________ 
(be) broken. The roof (20) ________________ (have) a hole. They (21) _________________ (repair) 
the house and (22) ________________ (paint) the walls. When they (23) __________________ 
(finish), the house (24) __________________ (look) fantastic! 
 

Tim’s father (25) _________________ (have) an idea. Their garden (26) _______________ (be) very 
big and there (27) _________________ (be) a lot of old trees. There (28) ______________ (be) one 
tree especially tall and thick. Tim’s father (29) ___________________ (design) a tree house and 
he (30) _______________ (spend) the whole spring building the tree house. When the summer 
(31) ___________________ (begin), Tim (32) __________________ (have) his new house finished. He 
(33) ________________ (invite) some boys to play there and all the things he (34) ______________ 
(read) in the books (35) _________________ (come) true. 
 

The tree house (36) ____________________ (not survive) many years. Unluckily, a terrible storm 
(37) ____________________ (destroy) it some years ago. But  Tim Wilkins (38) ____________________ 
(not forget) it when he  (39) ___________________ (grow up). He (40) ___________________ 
(become) an architect and now he builds tree houses all around the world! 
(41) ______________________ (you / have) a tree house when you (42) _____________ (be) a child? 
 



Alkoholické nápoje a vliv na lidský organismus 

 

1. Jak se nazývají lidé, kteří vůbec nekonzumují alkohol? 

 

 

2. Vysvětli, co to znamená návyková látka s určitou mírou tolerance. 

 

 

 

3. V jakých jednotkách se měří obsah alkoholu v krvi? 

 

 

 

4. Na stránce https://www.alkoholmetr.cz/  napište, jak dlouho by trvalo, aby 

byla zcela bez alkoholu  v krvi: 

A, žena (65kg, doba pití 20.00 -22.00) po dvou dvánáctistupňových 

pivech  

B, muž (90 kg, doba pití 20.00-22.00) po dvou dvánáctistupňových 

pivech 

 

 

 

5. Jaké jsou abstinenční příznaky při léčbě závislosti na alkoholu? 

https://www.alkoholmetr.cz/
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