
Pondělí 27.4. 

Zeměpis – test JZ Asie 

 

Úterý 28.4. 

Aritmetika – Procenta 

PSA 45/1,2 

Doporučuji shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60 

 

Středa 29.4 

Geometrie – hranoly sítě 

1) PSG 44/1 

2) Vytvoř 2 sítě hranolů, podstavy vybírej z následující nabídky – kosočtverec, kosodélník, 

lichoběžník, deltoid, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník.  

3) Sítě vystřihni, vyzkoušej si, jestli jdou hranoly složit, pak jednu stěnu vlep do sešitu, tak aby 

šel hranol kdykoli opět složit 

 

Čtvrtek 30.4. 

Aritmetika – Procenta  

PSA 45/3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60


Test JZ Asie 
    jméno: ………………………………. 

 

 

 

 

 

1) Podle mapy urči a 

pomocí atlasu (atlas.mapy.cz) 

vypiš státy s jejich hlavními 

městy, které patří mezi: 

 

 

a) Země Blízkého východu: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Země Arabského poloostrova ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Mezopotámské státy ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Vypiš 5 turistických zajímavostí v Turecku: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3) Vypiš 4 turistické zajímavosti v Izraeli ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Napiš 2 nejdůležitější suroviny, které se těží v oblasti Perského zálivu 

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

5) Napiš 4 významná města Izraele a ke každému napiš 1 věc, proč sis to město vybral. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Napiš 3 typické turecké výrobky …………………………………………………………………………………………… 

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

7) Napiš 2 významné izraelské výrobky ……………………………………………………………………………………… 

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

8) Napiš nejvýznamnější:  

a) Řeky (3)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Pohoří (2)………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Jezera (2)  ………………………………………………………………………………………………………………………. 



Hranoly sítě 

Znovu připomínám: 

1) Každý hranol má 2 stejné podstavy 

2) Pokud síť vystřihnu, musím sestavit hranol, to znamená, že stejně barevné hrany jsou stejně 

dlouhé 

 

 

  



Procenta 

Určitě už jste se v životě s procenty setkali 

Např. při akcích v obchodech, při půjčce, rodiče při výpočtu daní … 

 

zapisujeme: 3 % 

čteme: tři procenta 

 

3 % z ceny auta je podstatně vyšší než 3 % z ceny sušenky 

Je vždy nutné hlídat základ neboli původní cenu 

 

Základ neboli původní cena je 100 % 

1 % je tedy setina základu neboli 0,01 z nějakého základu 

 

Pokud budu počítat, tak si musím uvědomit, že 15 % z 300,  

 budu počítat 0,15 . 300 = 45 

 

 

 15 % = 0,15 = 
15

100
       z   300 

 

Doporučuji shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60 

https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60

