
Samostudium  25.5. - 29.5. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své práci.
V kurzu máte všechny úkoly, materiály a testy v jednom tématu 25.5.-29.5. Reference těchto úkolů 
žádám 29.5. do 15 hodin. Děkuje, přeje hodně zdraví a zdraví Hana Aldorfová

Matematika 8. ročník (4 vyučovací hodiny)

Opakování
Rovnice a slovní úlohy na pracovním listě pracovní list budete mít v kurzu od 25.5. na doplnění a 
poslání

Nová látka 
Slovní úlohy O SMĚSÍCH
b) míchání látek s různou teplotou na pracovním listě 
Vypočítat PS 73/5
c) koncentrace roztoků na pracovním listě
Vypočítat PS 72/4  

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Historie Země  Počátky planety Země Učebnice str. 105
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu
Video Prahory a starohory https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc (17 minut)

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)

Onemocnění nervové soustavy Učebnice str. 94 
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 44
Nositelé signálů                        Učebnice str. 95-97
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 45

Video Vady a poruchy nervové soustavy https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-
NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11   
(16 minut)
Nervová soustava video https://www.youtube.com/watch?
v=bNfSg5jNRyM&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=10 (30 minut)

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Liliovité Učebnice str. 106 - 107
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 52 
Vstavačovité Učebnice str. 110 - 111
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 54 
https://www.youtube.com/watch?v=gwSN3vP31nc   Čeleď Liliovité (13 minut)
http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=25    Vstavačovité – naše orchideje

Matematika 8. pracovní listy
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Slovní úlohy o směsích
b) míchání látky různé teploty
tady je to velice jednoduché, protože dosadíme zadané hodnoty do vzorce

m1(t - t1) = m2(t2 - t)

m1  je množství jedné látky (v tomto případě chladnější)
m2  je množství druhé látky (v tomto případě teplejší)
t je výsledná teplota
t1  je teplota chladnější látky
t2  je teplota teplejší látky

Příklad:
Kolik litrů vody 48o C teplé musíme přidat do 1,2 hl vody 8o C teplé, aby
vznikla směs s teplotou 24o C?

chladnější vody je 1,2 hl tj. 120 l, t1=8o C
množství teplejší vody neznáme, tedy x, , t2=48o C
výsledná teplota t = 24o C

rovnice 
120(24 – 8) = x(48 – 24)
x = 80 l
Musíme přidat 80 l teplejší vody.

c) koncentrace roztoků

Tady musíme mít vždy na mysli množství účinné látky v roztoku, toto množství se nemění, roztok se 
pouze ředí.
Ve 100 gramech 40% roztoku kyseliny sírové je 40% ze 100 gramů, tedy 40 g účinné látky.
V 200 gramech  40% roztoku kyseliny sírové je 40% z 200 gramů, tedy 80 g účinné látky.
Ve 100 g vody je 0% účinné látky, tedy 0 g.
V 200 g 100% roztoku kyseliny sírové je 100% účinné látky, tedy 100 g.

Množství účinné látky si vždy vyjádříme
Příklad
Kolik litrů 60% roztoku a kolik litrů 40% roztoku je zapotřebí k vytvoření
2 litrů 55% roztoku?

Množství účinná látka
60% roztok x 1,5 0,6x 0,9
40% roztok 2 – x 0,5 0,4(2 – x) 0,2

2
Výsledný roztok 2 0,55*2 = 1,1 1,1

Rovnice – smícháme látky
0,6x + 0,4(2 – x) = 1,1
x = 1,5 Odpověď: Musíme smíchat 1,5 litru 60% roztoku a 0,5 litru 40% 
roztoku, abychom dostali 2 litry 55% roztoku. Zkouška
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