
PLÁN UČIVA PRO TŘÍDU 7.B 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK – 7.B 

- možnost konzultace na e-mailu: martinkova@zszbuch.cz 

 

Dálková výuka pokračuje na Google classroom, kód kurzu: tkhlhzs (máte ho i na svých e-mailech). 

 

On-line hodina je vždy ve středu od 10:00 do 11:00, Ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu práce 
v classroomunezúčastní, si vyzvednou pracovní listy ve škole v určenou hodinu (viz web školy)             
a vypracované je do školy opět přinesou, a to nejpozději v úterý 16. 6. 2020. Žáci, u kterých nebudu 
mít dostatečné podklady ke klasifikaci, budou mít klasifikaci za druhé pololetí prodlouženou a 
nebude jim vydáno vysvědčení. 

 

O dalším programu vás budu informovat pomocí učebny. 

 

MATEMATIKA – 7.B 

Přímá a nepřímá úměra – souhrnné opakování – PL – odevzdat do 15. 6. do clsr nebo na email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přímá úměra 
Příklad 1 

Stroj na výrobu balicího papíru vyráběl každou minutu pás papíru 25m dlouhý. Jak dlouhý pás papíru 
vyrobí stroj za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minut? 

 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku, ze které vyčteš, kolik metrů papíru je vyrobeno. 

 

           

           

 

Za 5 minut se vyrobí …………….. papíru.  Za 10 minut se vyrobí ……………….. papíru. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zvětšila délka papíru? ……………. 

 

Za 6 minut se vyrobí ……………... papíru.  Za 2 minuty se vyrobí ……………….. papíru. 

 

Kolikrát se zmenšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zmenšila délka papíru? ……………. 

 

Za 1 minutu se vyrobí …………... papíru.  Za 7 minut se vyrobí ….…………….. papíru. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zvětšila délka papíru? ……………. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut(…..), tolikrát se ……………………… délka papíru(…..). 



Kolikrát se zmenšil počet minut(…..), tolikrát se ……………………… délka papíru(…..). 

 

**********************************************************************************

***** 

 

Příklad 2 

Jedna sušenka FIDORKA stojí 7Kč. Kolik korun bude stát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sušenek? 

 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku, ze které dobře vyčteš cenu sušenek. 

 

           

           

 

Jiřina zaplatila za 3 sušenky ……….. Kč.  Libor zaplatil za 9 sušenek ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Jiřina zaplatila za 8 sušenek ……….. Kč.  Libor zaplatil za 4 sušenky ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Jiřina zaplatila za 2 sušenky ……….. Kč.  Libor zaplatil za 10 sušenek ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Kolikrát se zvětšil počet sušenek (…..), tolikrát se ……………………… cena sušenek(…..). 

Kolikrát se zmenšil počet sušenek (…..), tolikrát se ……………………… cena sušenek(…..). 



Cvičení – pojem přímá úměra 

 

1. Kilogram jablek byl za 21 Kč. Za kolik korun byly 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 5, 11, 2 kg jablek?  
a) Co na čem závisí? 

b) Sestav tabulku 

 

           

           

 

2. Rozhodni, zda je závislost y na x popsaná tabulkou přímá úměrnost: 
 

 

 

 

 

 

3. Urči, ve kterých příkladech jde o přímou úměru: 
a) počet jablek na stromě a velikost stromu 

b) velikost železné součástky a její hmotnost 
c) objem vody v litrech a její hmotnost 

d) rozloha země a počet obyvatel 
e) počet sazenic na záhoně a vzdálenost mezi nimi 
f) hloubka rybníka a jeho výměra 

g) délka trasy ujeté v určitém čase a rychlost auta 

h) velikost auta a jeho rychlost 
 

4. Doplň tabulky tak, aby závislost y na x byla přímá úměra: 
 

 

 

 

 

 

 

x 4 8 12 

y 12 24 36 

x

y     

x 1 2 3 

y 4 5 6 

x

y     

x 2 4 6 

y 1 2 3 

x

y     

x 1 2 32 

y 2 4 16 

x

y     

x 5 10  25  

y 25  5  45 

x 4 6  1 36 

y  3 1   

x   20 48  

y 1 9 10  1001 

x  1 9 18 80 

y 4,5  0,9   



5. Z daných námětů sestav příklady přímé úměry: 
a) počet dělníků, počet výrobků, čas na jeden výrobek, počet pracovních hodin, výše výdělku 

…..…………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………… 

b) rychlost auta, spotřeba benzínu, ujetá vzdálenost, doba jízdy, cena za benzín 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

c) velikost pole, hektarový výnos, sklizeň, počet traktorů, počet brigádníků, doba sklizně, osivo 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

d) délka žebříku, počet příček, vzdálenost příček 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Moderní váha v prodejně uzenin ukazuje současně hmotnost i cenu zboží.  
Hmotnost v kg 0,250 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 

Cena v Kč 35 38,50 42 45,50 49 52,50 

Kolik stojí 1kg uzeniny? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úměra 

 

1) Proměnná y je přímo úměrná proměnné x. Urči koeficient přímé úměrnosti, napiš její rovnici 
 a tabulku doplň. 

 

x   17 0,5 2,03 
9

5
  1,01  

7

1
1  

y 12 30 51    
4

1
5   0,36  

 

 

2) Rozhodni, mezi kterými veličinami platí vztah přímé úměrnosti 

a) doba, po kterou svítí žárovka, a cena za spotřebovanou elektrickou energii 

b) stáří člověka a jeho hmotnost 

c) doba potřebná k zorání pole a počet traktorů se stejnými pluhy 

d) počet dětí narozených v naší republice za měsíc v jednom roce a z toho počet dívek 

e) množství mořské vody a hmotnost soli z ní získané 

f) počet přečtených stránek a doba potřebná k přečtení knihy 

 

 

3) Rozhodni, která ze závislostí v tabulkách může představovat přímou úměru. Na základě svého 
rozhodnutí napiš příslušnou rovnici a tabulku doplň. 

 

 

 

 

 

x 4 12   6,6 

y  6 1,1 2,03 3,3 

x 2   0,5 1,9 

y 8 1,6 0,02 2  

x 4 1,2 0,8  0,16 

y   3 0,2 5,3 0,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Za 9 vlakových jízdenek bylo zaplaceno 288 Kč. Zapiš do tabulky cenu 40, 2, 5, 9, 6, 11, 8 a 25 
jízdenek. Vztah mezi počtem jízdenek a jejich cenou vyjádři rovnicí. 

 

5) Za svačinu pro 30 žáků bylo zaplaceno 450 Kč. Zapiš do tabulky cenu pro 20, 5, 28, 11, 9, 42, 6 a 53 
žáků. Vztah mezi počtem žáků a cenou svačiny vyjádři rovnicí. 

 

6) Obvody rovnostranných trojúhelníků se rovnají 6cm, 10,2 dm, 16 m, 36,09 m a 416,1 m. Zapiš do 
tabulky jejich délky stran. Závislost mezi obvodem rovnostranného trojúhelníku a délkou strany 
vyjádři rovnicí. 

 

7) Maminka koupila 12 citrónů. Každý den se spotřebovalo jeden a půl citrónu. Zapiš do tabulky stav 
zásoby citrónů na konci jednotlivých dnů jejich postupné konzumace. Po kolika dnech bude zásoba 
vyčerpána? 

 

8) Napiš rovnici přímé úměry, jestliže pro: 

a) x = 16 je y = 48    b) x = 6 je y = 2   c) x = 0,3 je y = 300 

 

d) x = 0,24 je y = 0,6    e) x = 0,1 je y = 1  f) x = 12 je y = 2  

 

x  10  0,15 1,1 

y 0,5  2 0,9 0,03  

x   0,7 0,09 1,3 

y 2,4 0,48 4,2 0,54  

x 4   2 0,8   7  

y   14  0,49 0,14 



NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 
Příklad 1 

Je nutné vyrobit 480 součástek. Jeden dělník by všechny součástky vyrobil za 24 hodin. Za kolik hodin 
by všechny součástky vyrobili/vyrobilo 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dělníci/dělníků? 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku: 

         

         

 

Dva dělníci vyrobí součástky za  ….. hod.  Šest dělníků vyrobí součástky za ….. hod.. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Dvanáct dělníků vyrobí součástky za ….. hod. Tři dělníci vyrobí součástky za …. hod. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod.      Dvacet čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Kolikrát se zvětšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

Kolikrát se zmenšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

 

******************************************************************************** 

 

 



Příklad 2 

Vzdálenost mezi dvěma městy je 120 km. Za jak dlouho urazí tuto vzdálenost vozidlo při rychlosti 20 
km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h, 120 km/h? 

Vyjádři, co na čem závisí: .……………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku: 

         

         

 

Při rychlosti 60 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 20 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 40 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 80 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 120 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 30 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

 

Kolikrát se zvětšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 

Kolikrát se zmenšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK + ANGLICKÝ JAZYK – 7.B 

Procvičování slovní zásoby, opakování modálních-způsobových sloves ( stavba věty), opakování času.  
Dokončit všechna cvičení v pracovním sešitě do konce 6. Lekce včetně opakování, které následuje po 
6. lekci. Vypracovat on line cvičení ( 5 cvičení bude stačit) na stránkách  

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-

26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87aaabd001b6 

Anglický jazyk 

Vypracovat PL a zaslat do mého mailu  do17.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

SPELLING RULES: 

 

 

 

 

 

 

Write the past simple of the following verbs in the right place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verb + -ed  Verb + -d     Vowel + y + -ed     Consonant + y + ied     Double consonant + -ed 

 

Fill in the blanks with the past simple of the verbs in brackets. 

 

1. Janet _______________ (watch) a film on TV. 

2. The girl _______________ (finish) her homework. 

3. The car _______ (stop) in the middle of the street. 

4. My father ________________ (fix) the TV. 

5. The children ______________ (visit) the museum. 

6. Helen _______ (wash) her hair with a new shampoo. 

7. My friends _____________ (notice) my new dress. 

8. My mother _______________ (guide) me. 

9. The criminal ____________ (confess) the murder. 

10. They _____________ (offer) me a new CD. 

11. Yesterday I _________ (wait) for you for an hour. 

12. My mother ___________ (divide) the cake in six. 

13. A friend of mine _______ (receive) a weird e-mail. 

14. My baby brother ____________ (damage) the TV. 

15. My family _____________ (plan) a trip to the UK. 

16. Mr. Harris _____________ (carry) the heavy 

boxes to the attic. 

17. I _______________ (talk) to John on the phone. 

18. Last weekend I _____________ (dance) with Jim. 

19. Karen and Sara _________ (play) computer games. 

20. The students _____ (describe) their last holidays. 

21. Tom ________ (collect) stamps when he was ten. 

22. The young boy _____________ (cry) for help. 

23. Susan _____________ (wrap) the present. 

24. Katy ____________ (admire) her grandmother. 

25. The baby _____ (clap) his hands with satisfaction. 

 

 

 

 

-ed 

 

walk – walked 

talk – talked 

answer – answered  

 

 -e        -d 

 

Dance – danced 

Like – liked 

Arrive - arrived 

double consonant + -

ed 

prefer – preferred 

stop – stopped 

travel - travelled 

Consonant + y    -ied 

 

study – studied 

tidy – tidied 

carry - carried 

vowel + y         -yed  

 

play – played 

enjoy – enjoyed 

stay - stayed 

B 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

close finish hurry like open prepare terrify touch  try want step 

serve stay pray enjoy  cook plan admit bury wrap trace  

spray rely ask supply trap jog  obey  type play 

A 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fill in the gaps with the Past Simple (negative) of the verbs in brackets. 

 

1. David _________________ (not / watch) the film in the cinema. 

2. Carol _________________ (not / appear) for the party. 

3. My parents _________________ (not / book) a table in the restaurant. 

4. Peter _________________ (not / close) the door when he entered. 

5. Nicole __________________ (not / follow) my advice. 

6. The jewels ___________________ (not / disappear). 

7. I ___________________ (not / wait) for you because I was in a hurry. 

8. Mrs. Underwood ___________________ (not / recognise) me. 

9. The students __________________ (not / identify) the subject in the sentence. 

10. The naughty boys _________________ (not / apologise) for their bad behaviour. 

11. Caroline __________________ (not / like) to be disturbed. 

12. The thief ___________________ (not / admit) that he stole the car. 

 

Now use the interrogative form of the past simple. 

 

1. _______________________ (the girl / blush) when her boyfriend kissed her? 

2. _______________________ (Caroline / like) to be disturbed? 

3. _______________________ (you / explain) the reason? 

4. _______________________ (Mum / cook) dinner yesterday? 

5. _______________________ (the pupil / ask) any question? 

6. _______________________ (the girl / enjoy) the birthday party? 

7. _______________________ (you / visit) the museum last weekend? 

8. _______________________ (Charles / arrive) early last night? 

9. _______________________ (the secretary / cancel) the meeting? 

10. _______________________ (Mrs. Clark / water) the plants? 

11. _______________________ (the cat / scratch) the front door? 

12. _______________________ (your sister / type) the letter? 

 

Rewrite the sentences both in the negative and interrogative forms. 

 

1. I walked to school. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

2. The car stopped at the traffic lights. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

3. The boys played chess. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

 

4. I talked to Andrew. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

5. Michael worked till late. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

6. The baby cried all night. 

NEG. ___________________________ 

INT. ___________________________ 

 

D 

C 

AFFIRMATIVE 

General rule: add -ed 

NEGATIVE 

didn’t + infinitive (of the 

main verb) 

INTERROGATIVE 

did + subject + infinitive 

(of the main verb) 

E 

 

 



PAST SIMPLE – REGULAR VERBS 

(SPELLING REVISION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Put the verbs in brackets into the past tense. 

They  (play) football yesterday. 

Mrs Black ________________ (visit) her parents two days ago. 

Tony ________________ (live) in London when he was a child. 

Sarah _________________ (like) ice cream. 

Mr Brown _______________ (stop) work at half past five yesterday. 

The children _________________ (start) school at eight o’clock last week. 

You ________________ (walk) to school yesterday morning. 

My friends _______________ (study) at Oxford University three years 

ago. 

Sally ___________________ (need) an operation last month. 

I __________________ (watch) a very good programme on TV last night. 

We _______________ (dance) a lot at the disco last Saturday. 

Ben and Liam ______________ (be) ill last week. 

My parents _______________ (travel) abroad last summer. 

A lion ________________ (escape) from the zoo last night. 

I _________________ (finish) my homework yesterday afternoon. 

My little sister ________________ (drop) the glass five minutes ago. 

The thief _________________ (grab) the old woman’s bag. 

You __________________ (borrow) my book two days ago. 

My brother and I _______________ (help) our mother yesterday. 

My grandparents _______________ (stay) at home last Sunday. 



DĚJEPIS – 7.B 

 

classroom: xgzpdq5 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kontrola 

Samostatná práce-Mimoevropské civilizace – termín byl 5.6., někteří žáci neodevzdali, prosím o nápravu 

 

Nové učivo 

Počátky novověku + reformace 

Pracovní list, učebnice + doplňující učební materiály (jsou také k dispozici v GC.) 

www.youtube.com 1517 Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí 

www.youtube.com Simpsonovi 2017 Toulky historií s Marge 25 (Jindřich VIII.) 

www.youtube.com 1572 Bartolomějská noc 

www.youtube.com El Escorial (Španělsko) 

www.youtube.com Moskva – Chrám Vasilije Blaženého (Rusko) 

 

FYZIKA + PŘÍRODOPIS – 7.B 

Milí žáci, 
od 8. 6. budou online hodiny probíhat vždy v pondělí a budou určeny především žákům, kteří 
nepřijdou do školy. Pro takové žáky budou určeny i další úkoly a otázky v tomto kurzu. Žákům, 
docházejícím do školy, nebudou tyto úkoly a otázky hodnoceny.  

 

 

 

 

 

 


