
JČ pro 8.třídu 23.3. - 27.3.2020 
Mgr.Matylda Richterová 

 
1. Přečti a opiš si do sešitu nebo na papír tento text : 
     Robert Fulghum je současný americký spisovatel, který je známý po celém světě. 
     Ve svém životě si vyzkoušel mnohá zaměstnání- byl pastorem, učitelem, zpěvákem, 
malířem, kovbojem, barmanem..  
     Má několik vysokoškolských diplomů, ale mluví o sobě jako o samoukovi. 
     Vyšlo mu mnoho knih, prodalo se přes 14 miliónů výtisků ! 
     Jeho povídky, úvahy a romány jsou tedy u čtenářů velmi oblíbené. 
 
2. Urči v textu slovní druhy, napiš je číslem nad slovo. (Pokud jsi je zapomněl, osvěž si 
paměť tabulkou na konci.) 
 
3. U těchto slov změn slovní druh a vytvoř PŘÍSLOVCE : 
     zajímavý 
     zkušený 
     odvážný 
     upřímný 
     pilný 
 
4. U těchto podstatných jmen (z textu) urči všechny mluvnické kategorie (rod, číslo, pád a 
vzor) : 
      spisovatel 
      barmanem 
      o samoukovi 
      knih 
 
5. Pomocí vybraných 3 slov z úkolu č.3 vytvoř souvislý text o známém člověku, kde bys ho 
charakterizoval ! 
 
 
 
SLOVNÍ DRUHY 
 
1) PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností a dějů 
2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vyjadřují vlastnosti, rozvíjí podstatná jména nebo jejich význam 
blíže určují 
3) ZÁJMENA - zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně odkazují ( nebo jen 
naznačují) 
4) ČÍSLOVKY - jsou slova významu číselného, označují počet, pořadí apod. 
5) SLOVESA - vyjadřují děj, činnost nebo stav 
6) PŘÍSLOVCE - vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností ( určení místa, času, 
způsobu, míry, příčiny..) 
7) PŘEDLOŽKY - mají význam teprve ve spojení se jménem ( tvoří předložkový pád) 
8) SPOJKY - spojují slova nebo věty 
9) ČÁSTICE - uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh 
10) CITOSLOVCE - označují zvuky nebo hlasy (nebo vyjadřují nálady, city nebo vůli 
mluvčího) 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020  

1)Pracovní listy: Reálie UK 

a) vypište si z tohoto pracovního listu základní údaje o Spojeném Království 

 

  



b) vyberte si 5 věcí z pracovního listu a za pomoci internetu o nich zjistěte informace a přepište je do 

sešitu. 

 

 

 

 



c)přeložte do sešitu informace o Skotsku a Anglii: přepište do sešitu: 

-použijte znalosti získaných z učiva stupňování přídavných jmen 

 

2) Vyhledat si na internetu 5 významných osobností Spojeného království (spisovatele, vědce, 

filozofy apod. nikoliv herce , sportovce, či zpěváky) 

+ 5 typických věcí pro angličany  

  



Německý jazyk 8. třída   učební plán 23. 3. – 27. 3.   

Mgr. Leona Gierc 

 

Minulý týden jste si měli zakreslit do sešitu pracovní list. Následující úkoly vypracujte podle svých zápisů v sešitě 

z hodin, kdy jste chodili do školy a podle nákresů z minulého týdne. 

1. Mal die Uhrzeiten ein. 
                                                                                                                                                                                                            

      

       

     

 

2. Wie spät ist es? Was gehört zusammen?  
 

                  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 Es ist fünf nach halb zehn.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es ist halb vier.         

 

 

 zwanzig vor zehn 

 

 

halb eins 

 

 

zehn nach sieben 

 

 

Viertel nach sieben 

 

fünf vor fünf 

 

 

fünf nach elf 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Es ist zehn nach drei. 

 

 

Es ist fünf vor halb elf. 
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3. Übersetze:   Přelož: 
 

 

a. půl třetí - ………………………………………………….. 

b. čtvrt na pět - ……………………………………………..… 

c. tři čtvrtě na jedenáct - ……………………………………… 

d. za deset minut pět - ………………………………………… 

e. půl osmé a pět minut - ……………………………………... 

f. osm minut po osmé - ………………………………………. 

4. Beantworte folgende Fragen:  Odpověz na následující otázky: 

a. Um wie viel Uhr stehst du auf? .................................................................... 

b. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? ......................................................... 

c. Um wie viel Uhr fängt die Schule an? ......................................................... 

d. Um wie viel Uhr gehst du nach Hause? ....................................................... 

e. Um wie viel Uhr ist du zu Abend? .............................................................. 

f. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? ............................................................ 

 

 

 



5.Beschreibe deinen Wochentag:  Popiš svůj den v týdnu. 

 

 

 

 



Matematika VIII. tř. 23.3. – 27.3.2020                                                     Rupec S. 

Základy statistiky 

https://www.umimematiku.cz/statistika_prace_s_daty 

Statistika 

Matematická disciplína, sběr, zpracování a vyhodnocování statistických údajů (dat) 

Zkoumá společenské, přírodní, technické jevy na dostatečně rozsáhlém souboru 

Statistické šetření – stanovení cíle, pozorování, měření, zpracování údajů, závěr, vyhodnocení 

Statistický soubor – množina objektů společných vlastností, které budeme zkoumat 

Statistické jednotky – tyto objekty 

Absolutní četnost – počet prvků statistického souboru s toutéž hodnotou znaku 

Relativní četnost – podíl četnosti a rozsahu statistického souboru, lze udat v procentech 

 

 

  

https://www.umimematiku.cz/statistika_prace_s_daty


 

  



 

  



 

  



o  

Pokuste se do sešitu vypracovat úlohy str. 56/2 a 58/5, 6, 7 

  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 23.3. – 27.3.2020                                Rupec S. 

Písemné násobení dest. čísel. 

 

 

 

Úlohy ze stránky 44 vypracuj do sešitu 

 

 

 

 

 



Finanční gramotnost VIII. tř. 23.3. – 27.3.2020                                       Rupec S. 

 

Druhy pojištění 

Životní pojištění 

Čím jste mladší, tím je pojištění levnější. Ale koho by se v 18 letech napadlo pojišťovat třeba na 
smrt? Pamatujte, že pojišťovny nepojistí každého, ale vždy se nějak cesta s výlukami najde. Pozor 
na "pojištění se spořením". Spořte si jinak a od pojišťovny chtějte jen dobrou pojistku. 

 Mnoho připojištění vhodných pro běžný život 

 Zajistí vaše pozůstalé, pokud dojde k vašemu úmrtí 

 Může být daňově uznatelné 

 Časté chyby při sjednání kvůli vysokým provizím 

 Zrušením pojistky přicházíte o značnou část peněz 

 Se stoupajícím věkem se zvyšuje cena 

Úrazové pojištění 

Když se nic nestane, jsou to vyhozené peníze. Ale vážně chcete mít úraz, nebo spíše jistotu, že 
vám pojišťovna vyplatí peníze na náklady spojené s rekonvalescencí? Jen pozor na podmínky 
plnění a hledejte procenta, od kterých pojišťovny plní. 

 Jednoduchá a předem jasná pravidla plnění 

 Zajistí vás finančně při úrazu, při jeho léčbě a bolestech 

 Platí na celém světě 

 Vyšší ceny pro riziková povolání a sportovce 

 Dlouhá doba čekání na plnění u trvalých následků 

 U dětí často končí dosažením plnoletosti 

Pojištění domácnosti 

"Vždyť v tom bytě vlastně nic nemáme!" Ale když to "nic" spočítáte na kalkulačce, jsou to statisíce. 
Jen nejsou vidět, protože jsou třeba ve skříních. Máte dostatek peněz, abyste si byt znovu vybavili 
do stavu, v jakém je, když vyhoří? Není lepší jej za pár korun pojistit? 

 Lze pojistit i věci v podnájmu, nebo k práci 

 Součástí je i pojištění jízdního kola či odpovědnosti 

 Pestré asisteční služby (instalatér, plynař apod.) 

 Vyšší cena pojistného ve velkých městech 

 Nutnost mít dobře zabezpečený byt 

 Některé věci se musí zvlášť připojistit (cennosti, podlaha apod.) 

Penzijní spoření 

Je to jednoduché spoření jak facka. Něco přidá stát a něco i zaměstnavatel, pokud máte štěstí. Až 
desítky let na něj nesáhnete, ne bez sankce. Ale pak vám může pomoci přihodit korunu navíc k 
důchodu, který od státu bude jako vždcky mizerný. 

 Jednoduché spoření s předem danými parametry 

https://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/
https://www.mesec.cz/financni-portal/pojisteni/jak-vybrat-urazove-pojisteni/
https://www.mesec.cz/financni-portal/pojisteni/potrebuji-pojistit-domacnost/
https://www.mesec.cz/financni-portal/ucty/penzijni-sporeni/


 Státní podpora i možnost podpory zaměstnavatele 

 Daňově uznatelné 

 Zrušením přijdete o státní podporu 

 Dlouhá doba spoření 

 Vklady nejsou pojištěné, jde o formu investování 

Cestovní pojištění 

Je to jedna z mála pojistek, kterou raději nechcete čerpat. Ale když už se to přihodí, můžete si být 
jistí, že za těch pár stokorun vám zaplatí klidně letecký speciál, aby vás dostal zpět do Česka, kde 
dostanete návaznou kvalitní lékařkou péči. 

 nízké ceny pojistného 

 vysoké limity krytí 

 kvalitní servis asistenčních společností 

 drobné výdaje hradíte ze svého, poté je pojišťovna proplatí 

 nemůžete si vybrat, kde vás ošetří 

 co sdělí asistenční společnost, je svaté 

Povinné ručení 

Cena není všechno. Od pojišťovny chtějte vysoký limit (aspoň 100 mil. Kč) a kvalitní asistenční 
služby. Obojí oceníte v situaci, kdy se něco pokazí. Ušetří vám to následně mnoho času a hlavně - 
peněz. A když vám pojistní ještě něco navíc (třeba skla či střet se zvěří), je to jen příjemný bonus. 

 Volitelné vysoké limity, nejsou přitom drahé 

 Součástí jsou asistenční služby, mnoho připojištění 

 Územní platnost po celé Evropě i mimo ni 

 Pokud vám chybí historie, je pojištění dražší 

 Základní limity jsou příliš nízké, nemusí stačit na úhradu škod 

 Bez sjednaného pojištění nesmí vozidlo na cestu 

 

Havarijní pojištění 

Víme, že to na cestě umíte nejlépe, ale přesto... Když se vám to náhodou nepodaří, nové auto 
vám pojišťovna nekoupí, ale peníze z plnění vám k němu pomohou. A je to také náplast na 
zabělce, kteří vám auto poničí a ujedou. 

 Zaplatí poškozené auto, když vám ujede viník nehody 

 Myslí i na vaše řidičské chyby 

 Územní platnost po celé Evropě i mimo ni 

 Výrazně prodražuje náklady spojené s autem 

 Musíte myslet na klesající cenu auta a pojištění měnit 

 Nefunguje pro poruchy a závady, jen pro nehody 

 

Napište, která pojištění považujete pro život důležitá a proč? 

https://www.mesec.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/
https://www.mesec.cz/pojisteni/povinne-ruceni/
https://www.mesec.cz/pojisteni/havarijni-pojisteni/


Fyzika VIII. tř. 23.3 – 27.3.2020                                                              Rupec S. 

Zvuk, zdroje zvuku 

Zvuk 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Část 

zvuků se projevuje jako slyšitelný zvuk. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, 

jsou značně individuální (závisí mj. na věku) a leží v intervalu přibližně 16 Hz - 20 000 Hz. Zvuky 

mimo toto pásmo neslyšíme, přesto jsme je schopni vnímat a mohou mít i nepříznivý vliv na zdraví 

či psychiku. Zvuky pod slyšitelnou hranicí (0,7 - 16 Hz) označujeme jako infrazvuk (je schopen 

rozvibrovat celý povrch těla či bránici), zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 000 Hz) jako 

ultrazvuk. Vědní obor zabývající se zvukem se nazývá akustika. 

Zdroje zvuku 

Zdrojem zvuku může být každé chvějící se (vibrující) těleso. Vodič zvuku, obyčejně vzduch, 

zprostředkuje spojení mezi zdrojem zvuku a jeho přijímačem (ucho, mikrofon nebo snímač). Zvuky 

se šíří i kapalinami (např. vodou) a pevnými látkami (např. stěnami domu). Vzduchoprázdno, 

vakuum, je dokonalou zvukovou izolací. Zdrojem zvuku mohou být kromě těles kmitajících 

vlastními kmity i tělesa kmitající kmity vynucenými. K nim patří např. ozvučnice mnohých 

hudebních nástrojů, reproduktory, sluchátka a další zařízení pro generování nebo reprodukci 

zvuku. 

Učebnice Fyziky strana 76 až 79 nastudovat. 

Zapište do sešitu obsah modrého rámečku na str. 79, najděte odpovědi na otázky a 

úkoly na straně 79 a vyplňte pracovní list. 

  



Pracovní list – Fyzika 8. roč. 

Zdroje zvuku 

Doplň, která tělesa vydávají zvuk: 

 

1. Údery________________________________________________________________ 

 

2. Drnkáním_____________________________________________________________ 

 

3. Smýkaním_____________________________________________________________ 

 

4. Deformací a drcením____________________________________________________ 

 

5. Rychlým pohybem______________________________________________________ 

 

6. Prouděním vzduchu mezi blízkými pružnými tělesy____________________________ 

 
                                                                                                                                                                  

 

 

7. Prouděním vzduchu kolem ostré hrany tělesa_________________________________ 

 

 

 

8. Prudkou změnou tlaku___________________________________________________ 

 

9. Stále se měnící silou__________________________________________________________ 

 

  



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. Pomocí učebnice či internetu skus doplnit pár úkolů níže. Pokud nemáš možnost tisku, přepiš si úkoly i 

s odpověďmi do sešitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teď bude následovat čtení a práce s textem, který je vložen po otázkami. Otázky si přepiš do sešitu, snaž se na ně 

odpovědět. Vše najdeš v textu pod nimi!  



 

 



 



 

3. V textu výše máš vysvětleno, co jsou reflexy. Zamysli se a do sešitu skus napsat alespoň dva podmíněné reflexy a 

alespoň dva nepodmíněné reflexy. Určitě Tě něco napadne. 

  



Zeměpis VIII 

Opakování, písemně do sešitu: 

V JV Evropě vyznávají lidé tato náboženství: 

Touto oblastí protéká jedna z největších evropských řek: 

Nejméně rozvinutou zemí je : 

Členy Evropské unie nejsou: 

Jaké zde převládá podnebí? 

Vyber si některou zemi a napiš čím je zajímavá. 

 Nové učivo 

Východní Evropa 

učebnice str. 30-33,Rusko a Ukrajina 

Povrch je rozdělen do 4 zeměpisných celků. Napiš do sešitu, kterých. 

Na území Ruska se rozkládají: největší jezero světa a jezero s největší zásobou sladké vody. 

Uveď jejich jména 

Nejdůležitější nerostné suroviny těžené v Rusku jsou: 

Rusko patří k hospodářsky nejsilnějším státům světa, zvládá i dopravu ke stanici ISS, která se 

nachází: 

Na Ukrajině došlo k havárii jaderné elektrárny. Ve kterém městě? 

Na Ukrajině jsou světově významná naleziště těchto nerostných surovin: 

Co znamená označení „obilnice Evropy“? 

  



Vo VIII II 

Opakování 

 

Do poznámek si dopiš, jaké půjčky a úvěry znáš. Správné odpovědi zapiš do tabulky a přepiš 

si ji do sešitu a také uvedený pojem vysvětli. 

 



Nové učivo 

Učebnice str. 49-52, Obchod 

Napiš do sešitu: 

Co tvoří náklady? 

Co je zisk? 

Jak se určuje cena? 

Je rozdíl mezi kamenným obchodem a tržištěm? 

Je vztah mezi nabídkou zboží a poptávkou po tomto zboží? Jaký? 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise: 

Mgr. David Otipka 
 

I. opakování sjednocení Německa: doplňte informace za pomoci zápisu z minulé 

hodiny , učebnice či internetu 

 
Sjednocení  Německa Válka Prusko x __________ (1866) Spory mezi Pruskem a Rakouskem o vedení 

________________spolku. Vítězství ________. Nejvýznamnější bitva u ________ v roce 1866. Rakousko 

ztratilo Benátsko ve prospěch Itálie. Válka Prusko x __________ (1870 – 1871) Spory o země na hranicích 

Pruska a Francie. Vítězství _________. Nejvýznamnější bitva _______. Francie ztratila Lotrinsko a Alsasko – 

významné průmyslové oblasti. Roku 1871 došlo ke sjednocení a vznikl nový stát ________ v čele s králem 

________.  (kancléřem byl__________)  

 

III.Sjednocení Itálie : 
a) Přečíst str. 110 a na str. 111 odpovědět na otázky 

b) Přepsat do sešitu tento zápis: 

SJEDNOCENÍ ITÁLIE 

Itálie byla tvořena osmi státy – Lombardií, Benátskem, Parmou, církevním státem, Toskánským 
vévodstvím, Modenským vévodstvím, Sardinským královstvím a Neapolí. 

r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná. 

r. 1859 konflikt Savojské dynastie s Habsburskou dynastií, který vyústil ve válku. Sardinský král 
Viktor Emanuel II. porazil rakouské vojsko ve dvou bitvách: u Sorferina u Magenty =) Alexandr 
Bach (ministr) musel odejít =) konec Bachovského absolutismu 

V Itálii – velké rozdíly: 

 S – průmyslový 
 J – zaostalý 

Rakousko přenechalo Sardinskému panovníkovi Lombardii, také se k Sardinii připojilo Toskánsko, 
Modena a Parma =) základ Italského státu. 



Viktor Emanuel měl schopného ministerského předsedu – Cavour, byl vydáván časopis – Il 
Risorgimento = vskříšení = boj za sjednocení Itálie. 

Guseppe Garibaldi – pocházel z chudých poměrů, zapojil se do sjednocovacích procesů, účastnil 
se povstání, byl odsouzen k smrzi, musel utéct do USA ale r. 1859 se vrátil a bojoval v Severní Itálii 
již jako generál. 

 

Itálie byla tvořena osmi státy – Lombardií, Benátskem, Parmou, církevním státem, Toskánským 
vévodstvím, Modenským vévodstvím, Sardinským královstvím a Neapolí. 

r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná. 

r. 1859 konflikt Savojské dynastie s Habsburskou dynastií, který vyústil ve válku. Sardinský král 
Viktor Emanuel II. porazil rakouské vojsko ve dvou bitvách: u Sorferina u Magenty =) Alexandr 
Bach (ministr) musel odejít =) konec Bachovského absolutismu 

V Itálii – velké rozdíly: 

 S – průmyslový 
 J – zaostalý 

Rakousko přenechalo Sardinskému panovníkovi Lombardii, také se k Sardinii připojilo Toskánsko, 
Modena a Parma =) základ Italského státu. 

Viktor Emanuel měl schopného ministerského předsedu – Cavour, byl vydáván časopis – Il 
Risorgimento = vskříšení = boj za sjednocení Itálie. 

Guseppe Garibaldi – pocházel z chudých poměrů, zapojil se do sjednocovacích procesů, účastnil 
se povstání, byl odsouzen k smrzi, musel utéct do USA ale r. 1859 se vrátil a bojoval v Severní Itálii 
již jako generál. 

r.1860– povstání na Sicílii – proti Sicilskému králi, Garibaldi zvítězil a ovládl celou Jižní Itálii. 
Obyvatelé jižní Itálie hlasovali a byli připojeni k Sardinskému království. 

r. 1861 proběhlo v Turýně zasedání Všeitalského parlamentu – rozhodlo se, že králem bude Viktor 
Emanuel. 

r.1866 vypukla Prusko – Rakouská válka, Itálie – stoupencem Pruska a díky vítězství Pruska 
dostává Itálie Benátsko. 

Viktor Emanuel chtěl od papeže získat také církevní stát, ale proti tomu – francouzský král. 

r. 1870 – byla poražena Francie ve válce Prusko – Francouzské a k Itálii se přidává také církevní 
stát. Papež ovládá pouze Vatikán. 

Hlavním městem se stává Řím, Itálie – konstituční monarchie. 

 

c) Odpovědět kdo to byl Giuseppe Garibaldi a Cavour jak se zasloužili o sjednocení Itálie 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 

Mgr. David Otipka: 
1. Popište do sešitu postup při tvorbě jednoduché tabulky krok po kroku. 

2. Hrajte si s tabulkou v Excelu viz pracovní list: vytvořte v Excelu tyto tabulky 
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Pracovní čin. VIII. tř. 23.3. – 27.3.2020                                                   Rupec S. 

Přijímací řízení, poradenské služby 

Přihlašování ke vzdělávání 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na 

střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019. 

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč 

podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou 

přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru 

vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru 

vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

Školská poradenská zařízení 
Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která 

poskytují standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a 

školským zařízením. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem šesti pedagogicko-psychologických poraden a 

devíti speciálně pedagogických center, jedno centrum je zřízeno soukromým subjektem. 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství, zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, 

psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci včetně kariérového poradenství, informační 

a metodické činnosti. Dále napomáhá při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů, podílí 

se na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 

Pokus se vyplnit správně přihlášku ke studiu. 

  



 
       

        

        

        



        KYSELINY 

Řadu kyselin známe z běžného života 

 

Silné kyseliny jsou žíraviny. Pokud dojde k potřísnění kyselinou, je třeba neodkladně jednat. 

►Víš, co udělat? 

1. Odstranit potřísněný oděv. 

2. Oplachovat kůži proudem vody (aspoň 10 min.). 

3. Následně postižené místo neutralizovat roztokem jedlé sody. 

4. Poraněné místo překrýt sterilní gázou. 

5. V případě většího poleptání vyhledat lékaře. Poleptané oči vyplachovat proudem vody, neutralizaci 

neprovádět a zajistit lékařské ošetření. Je-li kůže zuhelnatělá, jen překrýt sterilní gázou a vyhledat okamžitě 

lékaře. 

 
 
Při požití kyseliny vyplachovat ústa vodou, nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc. 

 

Ředění kyseliny vodou 

- kyselinu lijeme vždy do vody (ne naopak) !!! 

►Zkus vysvětlit proč právě tímto způsobem? 

Kyseliny podle složení 

●bezkyslíkaté 

●kyslíkaté 

 

Bezkyslíkaté kyseliny 

kyselina fluorovodíková HF 

kyselina chlorovodíková HCl 

kyselina bromovodíková HBr 

kyselina jodovodíková HI 

kyselina sirovodíková H2S 

 

 

 



Kyselina chlorovodíková HCl 

( kyselina solná ) 

 
- koncentrovaná: 37 % 

- vlastnosti: bezbarvá, kapalná, rozpustná ve vodě. Žíravina 

- kyselina chlorovodíková je obsažena v žaludku (v žaludeční šťávě) pomáhá při trávení. 

 

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková je žíravina. 

 

Kyselinu chlorovodíkovou je máme v žaludku. 

►Není to nebezpečné? 

►Jak je možné, že kyselina žaludek nepoleptá? 

 

- užití: při výrobě plastů, čištění kovů před pájením, odstraňování vodního kamene. 

 

Opakování: 

1.  

 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 


