
Státní vlajka
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TAHÁKY (NEJEN) PRO ŠKOLÁKY
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PREDSTAVITELÉ NAŠEHO STÁTU

Sámo 623-658/9

PANOVNÍCI VELKÉ MORAVY
(Mojmírovci)

Mojmír 1. 830(7)-846
Rastislav 846-870
Svatopluk 870(7)-894
Mojmír II. 894-906/7

CESKÁ KNÍŽATA
(Premysl ovci)

Borivoj 7-894(7)
Spytihnev I. (7)-asi 905
Vratislav I. 905(7)-921(7)
Drahomíra 921-923
Václav I. (Svatý) 923-935 (nebo 929)
Boleslav I. 935 (929)-972 (967)
Boleslav II. 972 (967)-999(7)
Boleslav III. 999-1002
Vladivoj 1002-1003
Boleslav III. 1003

Boleslav Chrabrý 1003-1004
(polský panovník)

Jaromír 1004-1012
Oldrich 1012-1033
Jaromír 1033-1034
Oldrich 1034
Bretislav I. 1034-1055

Spytihnev II. 1055-1061
Vratislav II. 1061-1092 (král od 1085)
Konrád I. Brnenský 1092
Bretislav II. 1092-1100
Borivoj II. 1101-1107
Svatopluk 1107-1109
Vladislav I. 1109-1l17
Borivoj II. 1117-1120
Vladislav I. 1120-1125
Sobeslav I. 1125-1140
Vladislav II. 1140-1172 (král od 1158)
Bedrich (Fridrich) 1178-1189

Konrád II. Ota (Otto) 1189-1191
Václav II. 1191
Premysl (Otakar) I. 1192-1193
Jindrich Bretislav 1193-1197

Vladislav (Jindrich) 1197

CEŠTÍ KRÁLOVÉ

Premysl (Otakar) I. 1197-1230
(král od 1198)

Václav I. 1230-1253

Premysl (Otakar) II. 1253-1278
Václav II. 1278-1305
Václav III. 1305-1306

Jindrich Korutanský 1306
Rudolf I. Habsburský 1306-1307
Jindrich Korutanský 1307-1310

(Lucemburkové)
Jan Lucemburský 1310-1346
Karel IV 1346-1378
Václav IV 1378-1419
Zikmund 1436-1437 (korunován 1420)
A1brecht II. Habsburský 1437-1439
Ladislav Pohrobek 1453-1457
Jirí z Podebrad 1458-1471

(Jagellonci)
Vladislav II. 1471-1516
Ludvík 1516-1526

(Habsburkové)
Ferdinand I. 1526-1564
Maxmilián II. 1564-1576
Rudolf II. 1576-1611
Matyáš 1611-1619
Fridrich (Bedrich) V Falcký 1619-1620
Ferdinand II. 1620-1637
Ferdinand III. 1637-1657
Ferdinand IV (korunován 1646, zemr.1654)
Leopold I. 1657-1705
Josef I. 1705-1711
Karel VI. 1711-1740

Marie Terezie 1740-1780
Karel VII. Albert (Albrecht) Bavorský

1741-1742
Josef II. 1780-1790
Leopold II. 1790-1792
František II. (I.) 1792-1835
Ferdinand V 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Karel I. 1916-1918

CESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tomáš Garrigue Masaryk 1918-1935
Edvard Beneš 1935-1938 (abdikoval)
Emil Hácha 1938-1939

NACISTICKÁ OKUPACE

Edvard Beneš 1940-1945 (v emigraci)
Emil Hácha 1939-1945 (tzv. státní prezi

dent protektorátu Cechy a Morava)
Jozef Tiso 1939-1945 (prezident Sloven

ské republiky)

OBNOVENÁ CESKOSLOVENSKÁ
REPUBLIKA

Edvard Beneš 1945-1948 (abdikoval)

KOMUNISTICKÁ DIKTATURA
Klement Gottwald 1948-1953
Antonín Zápotocký 1953-1957
Antonín Novotný 1957-1968
Ludvík Svoboda 1968-1975

Gustáv Husák 1975-1989 (abdikoval)

Václav Havel 1989-1990

CSFR

Václav Havel 1990-1992

CR
Václav Havel 1993-2003 .
Václav Klaus 2003-2013
Miloš Zeman 2013
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CESKÁ REPUBLIKA - strucný prehled našich dejin
6. 1. 1918 v Praze prijata Tríkrálová deklarace

14. 10. 1918 ustavení prozatimní cs. vlády s T. G. Masary-
kem jako prez. generální stávka v c. zemích; na
mnoha místech vyhlašována samostatnost

vyhlášení samostatného cs. státu

prezidentem zvolen T. G. Masaryk
atentát na A. Rašína

zal. Henleinova strana sudetských Nemcu

abdikoval T. G. Masaryk
prez. zvolen E. Beneš

vláda prijala mnichovskou dohodu

C. pohranicí predáno Nemecku
abdikoval E. Beneš

prez. zvolen E. Hácha

v Bratislave vyhlášena Sl. republika

vnitrozemí C. zemí okupováno Nemeckem;
zrízen protektorát Cechy a Morava jako soucást
Velkonem. ríše

v Londýne ustaveno státní zrízení CSR v exilu
v cele s E. Benešem (velmocemi uznáno
v cervenci 1941)

atentát cs. výsadkáru z Velké Británie na
R. Heydricha v Praze

10. 6. 1942 vyhlazení Lidic

5.-9.5.1945 Kvetnové povstání (v cele CNR); skoncilo
príjezdem Rudé armády do Prahy

19. 6. 1945 prez. zvolen E. Beneš

1945-1946 vysídlení Nemcu z CSR; CSR spoluzakl. OSN

25. 2. 1948 KSC prevzala moc v CSR
7. 6. 1948 abdikoval E. Beneš

14. 6. 1948 prez. zvolen K. Gottwald

1. pol. 50. let politické procesy (M. Horáková, R. Slánský)
14.3.1953 zemrel K. Gottwald

21. 3. 1953 prez. zvolen A. Zápotocký

13. 11.1957 zemrel A. Zápotocký

19.11.1957 prez. zvolen A. Novotný

60. léta liberalizace kult. a spol. života

leden 1968 A. Dubcek zvolen prvním tajemníkem ÚV KSC
22. 3. 1968 abdikoval A. Novotný

30. 3. 1968 prez. zvolen L. Svoboda

27. 6. 1968 zverejneno prohlášení Dva tisíce slov

21. 8. 1968 okupace CSSR vojsky 5 státu Varšavské smlouvy
16. 1. 1969 v Praze se upálil Jan Palach

17.4. 1969 G. Husák zvolen prvním tajemníkem ÚV KSC

prosinec 1970 posíleny federální kompetence; ÚV KSC prijal
Poucení z krizového vývoje; poc. normalizace

z funkce prez. uvolnen L. Svoboda; prez. zvolen
G. Husák

zverejnen dokument Charta 77

protivládní demonstrace v Praze

brutální zákrok proti studentské demonstraci
v Praze

G. Husák abdikoval

prez. zvolen V. Havel

FS prijalo Listinu základních práva svobod

podepsána dohoda o pridružení CSFR k ES
V. Havel abdikoval

FS prijalo zákon o zániku CSFR k 31.12.1992

vznik samostatných státu Ceské republiky a
Slovenské republiky
prez. CR zvolen V. Havel

pr.n.l.
2.-1. st.

asi 880

Keltové na C. území; podle keltského kmene
Bóju odvozen lat. název Cech (Bohemia)

prelom letopoctu
n.l.

príchod slovanských kmenu
Sámova ríše

verozvestové Konstantin (Cyril) a Metodej prišli
ze Solune na Moravu šírit krestanství

Borivoj 1. prijal krest od Metodeje a uznal
svrchovanost Velké Moravy nad svým
knížectvím; prenesl své sídlo z Levého Hradce
na pražské hradište (pozdejší Pražský hrad)

929 nebo 935 zabití C. knížete Václava

973 zrízeno pražské biskupství

23. 4. 997 mucednická smrt druhého pražského biskupa
Vojtecha Slavníkovce pri misijní ceste
k pohanským Prusum
Vratislav II. získal král. titul

Vladislav II. dostal král. titul za pomoc
poskytnutou císari Fridrichu I. Barbarossovi pri
voj. tažení do Itálie
Zlatá bula sicilská

smrtí Václava III. vymrel premyslovský rod
v mužské linii

spory mezi C. šlechtici a predstaviteli
l!em. patriciátu v Praze a Kutné Hore byly
i dusledkem zmenené národnostní skladby
Cech, kam v prubehu 13. a poc. 14. st. prišlo
velké množství obyv. nem. národnosti

nástup Lucemburku na C. trun

povýšení pražského biskupství na arcibiskupství
nástup Karla IV. na C. a rím. trun

zal. Nového Mesta pražského, pražské
univerzity a ustavení zemí Koruny ceské
Zlatá bula Karla IV.

I Hus zacal kázat v Betlémské kapli; poc.
reformního husitského hnutí

upálení mistra I Husa v Kostnici

vypuknutí husitské revoluce (do 1436)

prijetí kompaktát, která v umírnené podobe
uznávala husitský program
Jirí z Podebrad zvolen C. králem

poc. jednoty bratrské

volba Ferdinanda I. z dyn. Habsburku C. králem
Majestát Rudolfa II.

pražská defenestrace, poc. C. stavovského
povstání a tricetileté války

falcký kurfirt Fridrich V. zvolen C. stavy králem
bitva na Bílé hore

poprava 27 predstavitelu C. stavovského odboje
na Staromestském námestí
Obnovené zrízení zemské

zavražden Albrecht z Valdštejna

švéd. vojska oblehla Prahu, vestfálský mír
uzavrel tricetiletou válku

tolerancní patent a patent o zrušení nevolnictví
poc. nár. obrození
Bachuvabsolutismus

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, obyv.
C. zemí zataženo do 1. svet. války

T. G. Masaryk zahájil v Ženeve zahl'. protirak.
akci s cílem vytvorit samostatné Ceskoslovensko

6. st.
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CESKÁ REPUBLIKA - REKORDY

ZEMEPISNÉ REKORDY CR

nejvyšší bod: Snežka, 1603 m n. m.

vzdálenost mezi nejsevernejším a nejjižnejším bodem státního území: 278 km

vzdálenost mezi nejzápadnejším a nejvýchodnejším bodem státního území: 493 km

nejhlubší propast: Hranická propast (u Teplic nad Becvou), 274,5 m

nejvetší národní park: Šumava, 1630 km2

nejdelší reka: V1tava, 433 km

nejvodnatejší reka: Labe

nejvetší povodí: Labe, 49 933 km2 (63,3 % území CR)

nejvetší jezero: Cerné jezero (na Šumave), 18,4 ha

nejhlubší jezero: Cerné jezero (na Šumave), 39,8 m

nejvetší rybník: Rožmberk (u Trebone), 4,89 km2

nejvetší prehradní nádrž: Lipenská (na Šumave), 48,7 km2

nejobjemnejší prehradní nádrž: Orlík (na V1tave a Otave), 704 000 000 m3 vody

nejteplejší minerální pramen: Vrídlo (v Karlových Varech), 73,4 °C

POJMY K OCHRANE PRÍRODY

VYBRANÉ NÁRODNÍ PARKY
A CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI

NÁRODNÍ PARKY

Krkonošský národní park
Národní park Podyjí
Národní park Šumava

CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Beskydy
Bílé Karpaty
Broumovsko
Ceské stredohorí

Ceskýkras
Ceský ráj
Jeseníky
Jizerské hory
Kokorínsko
Krivoklátsko

Moravský kras
Orlické hory
Šumava

NÁRODNÍ PARK je území s pu
vodní nebo lidskými zásahy
málo dotcenou prírodou, kde
je chránena celá genocenóza,
živá i neživá príroda. Slouží
pouze vedeckému výzkumu a
chování v nem podléhá zvlášt
nímu režimu. Chránená krajin
ná oblast reprezentuje typické
cásti krajiny s rozptýlenými vý
znacnými prírodními jevy.

NÁRODNÍ PRÍRODNÍ REZERVACE

je menší území s puvodní nebo
lidskými zásahy málo dotcenou
prírodou, kde je chránena celá
genocenóza (útvary zemského
povrchu, rostlinstvo, živociš
stvo), a významné z národního
a mezinárodního hlediska.

PRÍRODNÍ REZERVACE je menší
území, kde se chrání celá geno
cenóza, významné z regionál
ního hlediska.

NÁRODNÍ PRÍRODNÍ PAMÁTKA je
drobné území, kde je chránena
urcitá cást genocenózy - útvar
zemského povrchu, rostliny
nebo živocichové apod.

NEJVYšší VRCHOLY VÝZNACNÝCH
HOROPISNÝCH CELKU CR

Ceský masiv
BRDY:Tok 863 m n. m.

BRouMovsKÁVRCHOVINA:Ruprechtický Špicák 881 m n. m.

CESKÉSTl'tEDOHORí:Milešovka 837 m n. m. (Ríp 456 m n. m.)

CESKOMORAVSKÁVRCHOVINA:Devet skal a Javorice 836 m n. m.

CESKÝLES:Cerchov 1042 m n. m.

DEcíNSKÉSTENY:Decínský Snežník 726 m n. m.

HRuBÝJESENíK: Praded 1491 m n. m.

JEŠTEDSKÝHRBET:Ješted 1012 m n. m.

JIZERSKÉHORY:Smrk 1124 m n. m.

KRKONOŠE:Snežka 1603 m n. m.

KRUŠNÉHORY:Klínovec 1244 m n. m.

ORLICKÉHORY:Velká Deštná 1115m n. m.

ŠUMAVA:Plechý 1378 m n. m.

Karpaty

BíLÉ KARPATY:Velká Javorina 970 m n. m.

JAVORNíKV:Malý Javorník 1019 m n. m.

MORAVSKOSLEZSKÉBESKYDY:Lysá hora 1323 m n. m.

REKORDY CR - POLOHA

• nejsevernejší mesto - Šluknov (okres Decín)

• nejsevernejší obec- Lobendava (okres Decín)

• nejjižnejší mesto - Vyšší Brod (okres Ceský Krumlov)

• nejjižnejší obec - Horní Dvorište (okres Ceský Krumlov)

• nejzápadnejší mesto - Hranice (okres Cheb)

• nejzápadnejší obec- Krásná (okres Cheb)

• nejvýchodnejší mesto - Jablunkov (okres Frýdek-Místek)

• nejvýchodnejší obec- Hrcava (okres Frýdek-Místek)

• vzdálenost mezi nejzápadnejším a nejvýchodnejším bodem
státního území - 493 km

• vzdálenost mezi nejsevernejším a nejjižnejším bodem
státního území - 278 km

• nejmenší šírka státního území -143 km (mezi Mikulovem
a Králíky)

• stát, sekterým máme nejdelší cást státních hranic 
Nemecko, 810,3 km; na 2. míste - Polsko, 761, 8 km

• stát, sekterým máme nejkratší cást státních hranic 
Slovensko, 251,8 km; na 2. míste - Rakousko, 466,3 km

• nejkratší vzdálenost nejsevernejšího bodu od more - 290 km
(od Štetínského zálivu v Baltském mori)

• nejkratší vzdálenost nejjižnejšího bodu od more - 326 km
(od Terstského zálivu v Jaderském mori)



MATEMATIKA

IV. PRVOCÍSLA

III. DELITELNOST CÍSEL

A. Složená císla jsou prirozená císla, která mají alespon tri
delitele.

Každé složené prirozené císlo lze zapsat jako soucin dvou
nebo více prvocísel, tzv. prvocinitelu.

Príklad: 60 = 2 . 2 . 3 . 5

Delitelnost císel zjištujeme delením nebo v jednoduchých
prípadech podle znaku delitelnosti:

• Císlo je delitelné dvema, koncí-li jednou z císlic O,2, 4, 6, 8
(sudá císla)

• Císlo je delitelné tremi, je-li jeho ciferný soucet (soucet
všech cifer, kterým je dané císlo zapsáno) delitelný tremi.

• Císlo je delitelné ctyrmi, je-li jeho poslední dvojcíslí
delitelné ctyrmi, nebo je-li ukonceno dvojcíslím 00.

• Císlo je delitelné peti, je-li ukonceno císlicí Onebo 5.

• Císlo je delitelné šesti, je-li sudé a jeho ciferný soucet je
delitelný tremi.

• Císlo je delitelné osmi, je-li jeho poslední trojcíslí delitelné
osmi, nebo je-li ukonceno trojcíslím 000.

• Císloje delitelné devíti, je-li jeho ciferný soucet delitelný devíti.

• Císlo je delitelné deseti, je-li ukonceno císlicí nula.

E. Nejmenší spolecný násobek císel a, b, c se oznacuje n
(a, b, c, ...) a vypocte tak, že daná císla rozložíme v soucin
prvocísel, podškrtneme všechna ruzná prvocísla vždy
v nejvetším poctu, v nemž se v nekterém rozkladu
vyskytnou, a podškrtnutá císla znásobíme.

Príklad: Nejmenší spolecný násobek císel 12 a 90 vypocteme
po rozkladu v soucin prvocísel
12 = 2:.2:.3
90 = 2 . a . a . 5.
znásobením podškrtnutých prvocísel n
(12,90) = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 180

Pomer

Pomer císel a, b zapisujeme a : b. Zredit barvu rozpouštedlem
v pomeru 1 : 3 znamená smísit jeden díl barvy a tri díly
rozpouštedla bez ohledu na to, jaký objem dílu zvolíme.

Merítko

Pomer zmenšení nebo zvetšení, který se nazývá merítko.
Merítko mapy 1 : 50 000 udává, že vzdálenost 1 cm na mape
merí ve skutecnosti 50 000 cm = 500 m.

Úmernost

Závislost mezi dvema velicinami x, y nazýváme

• prímá úmernost, když platí - kolikrát se zvetší (zmenší)
hodnota jedné veliciny, tolikrát se zvetší (zmenší) hodnota
druhé veliciny;

• neprímá úmernost, když platí - kolikrát se zvetší
(zmenší) hodnota jedné veliciny, tolikrát se zmenší (zvetší)
hodnota druhé veliciny.

PríkIadpríméúmernosti: Vyrobí-li 1 stroj 5 soucástek za
4 hodiny, vyrobí 2 stroje za stejnou dobu 10 soucástek (cím
víc stroju, tím víc vyrobených soucástek).

príklad neprímé úmernosti: Vyrobí-li 1 stroj 5 soucástek za
4 hodiny, vyrobí 2 stroje stejný pocet soucástek za 2 hodiny
(cím víc stroju, tím kratší výrobní doba).

VI. POMER, ÚMERA, TROJCLENKA, PROCENTA,
PROMILE

B. Spolecný delitel dvou nebo více prirozených císel je
prirozené císlo, které je delitelem každého z nich.

Príklad: Císla 18 a 30 mají delitele
18: 1,2,3,6, 9, 18
30: 1,2,3,5,6, 10, 15,30
Spolecní delitelé císel 18 a 30 jsou císla 1, 2, 3 a 6

C. Nejvetší spolecný delitel císel a, b, c, se oznacuje D (a, b,
c... ) a vypocte tak, že daná císla rozložíme v soucin prvocísel,
pod škrtneme všechna prvocísla, která se vyskytují soucasne
ve všech rozkladech a podškrtnutá císla znásobíme.

Príklad: Nejvetšího spolecného delitele císel 54 a 360
vypocteme po rozkladu v soucin prvocísel:

54 = 2:. a. a. 3
360 = 2: . 2 . 2 . a . a . 5
znásobením podškrtnutých prvocísel v prvním nebo
druhém rozkladu
D (54, 360) = 2 . 3 . 3 = 18

D. Spolecný násobek dvou nebo více prirozených císel je
prirozené císlo, které je celistvým násobkem každého z nich.

Príklad: Násobky císel 3 a 4 jsou císla
3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, .
4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, .
Spolecné násobky císel 3 a 4 jsou císla 12, 24, ...

41
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V. SLOŽENÁ CÍSLA

2 3 5 7 11 13 17 19
43 47 53 59 61 67 71

Prvocísla jsou prirozená císla delitelná jen císlem 1 a sama
sebou. Prvocísla menš'Í než 100:

Príklad: III = 3
XII = 12
MDCCCLXVII = 1867

II. MNOŽINY CÍSEL

Prirozená císla neboli kladná celá císla 1, 2, 3. Nekdy
k prirozeným císlum radíme i císlo O a takto chápaná
množina prirozených císel se nazývá množina nezáporných
celých císel.

Celá císla jsou tvorena množinou všech kladných celých císel
1, 2, 3, ... množinou všech záporných celých císel -1, -2, -3, ...
a císlem o.

Racionální císla jsou císla, která lze zapsat ve tvaru ~ ' kde
a, b jsou celá císla, pricemž b je nenulové.

Iracionální císla jsou napríklad císla Ý2 = 1,41421..., nebo
Ludolfovo císlo 7t = 3,14159..., a další, která nelze zapsat ve
tvaru zlomku jako racionální císla.

Reálná císla jsou tvorena množinou racionálních císel a
množinou iracionálních císel. Reálné císlo, které je záporné
nebo rovné nule, se nazývá nekladné císlo. Reálné císlo,
které je kladné nebo rovno nule, se nazývá nezáporné císlo.



Úmera

Úmera je zápis rovnosti dvou pomeru

a:b=c:d

Úmera je správná, je-li soucin vnejších clenu roven soucinu
vnitrních clenu, takže platí

a:b=c:d a:d=b.c

D. Scítání (odcítání zlomku)

Príklad: 11 + 12 = a + b 1+ a = :I:.
m m m 5 5 5

a + 12 = an + bm = an + bm
m n mn nm mn

a tedy
E. Násobení zlomku

Príklad: f;. ~ = ~:::
2 a_~_Ji
5' 7 - 5.3 - 35

• císlice menší než 5, pak poslední platnou císlici
ponecháme beze zmeny, napríklad

• císlice vetší než 5, pak poslední platnou císlici zvetšíme
o jednotku, napríklad

G. Zaokrouhlování císel

F. Delení zlomku

Príklad: 11 : m = 11 . J1 = an
b n b m bm

2. a _ 2 1_ 14
5' 7 - 5' 3 - 15

2635 = 26002,34 = 2,3

Trojclenka

Trojclenka je úmera, v níž se vyskytují tri známé veliciny
a jedna neznámá velicina (promenná), kterou chceme
vypocítat.

Príklad: Za urcitou dobu vyrobí 1 stroj 5 soucástek.
Máme-li vypocítat, kolik soucástek x vyrobí za
stejnou dobu 2 stroje.

1 stroj 5 soucástek
2 stroje x soucástek

• císlice 5 a za ní následuje alespon jedna císlice ruzná od
nuly, pak poslední platnou císlici zvetšíme o jednotku,
napríklad

2,351 = 2,4 2651 = 2700

x:5=2:1

x = 1i.....2 = 101

Procento

Procento znamená setinu celku. Procento oznacujeme
znakem %.

2,36 = 2,4 2675 = 2700

Promile

Promile %0 znamená tisícinu celku.

1 %0 = _1_ celku 1 %0 =.l%
1000 10

VIII. MOCNINY A ODMOCNINY

A.Mocniny

Mocnina ab, kde a ;::::O je prirozené císlo, vyjadruje

soucin b cinitelu císla a.

Pro b = O a b = 1 platí:

34 = 3 . 3 . 3 . 3a2 = a. aPríklad:

50 % = 1celku
21 %. = 160 celku

10 % = .l celku
10

VII. ZLOMKY

Delení dvou celých císel a : b (b * O) mužeme psát ve tvaru

~, který se nazývá zlomek.

A. Porovnání zlomku podle velikosti

B. Odmocniny

Odmocnina nva, kde a ;::::O a n je prirozené císlo, je

nezáporné císlo q, pro než platí qn = a.

Príklad: nvg = 3, protože 32 = 9.

~ x á Jestliže a. d = b. c pak
a.d>b.c

a.d<b.c

Príklad: g > ~ protože 25 > 24

B. Rozširování zlomku

Príklad: a = a . m = am
b b.m bm

C. Krácení zlomku

Príklad: am = am : m = a
bm bm: m b

a c
l)=a
a>k
b d
a<k
b d

2_2.4_Ji
3 - 3 .4-12

IX. MNOŽINY

Množina - soubor vzájemne rozlišitelných objektu,

z nichž lze o každém rozhodnout, zda do souboru

patrí, ci nepatrí.

A. Rovnost množin

A=B
rovnost OA xao .<bA-B



+=-

+ = 

+=+
= +

+

+

+

Uvedeným pravidlum odpovídají tato schémata a príklady:
+ . + = + (+3) . (+2) = +6

- = + (-3) .(-2) = +6
(+3).(-2) =-6
(-3).(+2)=-6
(+6) : (+3) = +2
(-6) : (-3) = +2
(+6) : (-3) = -2
(-6) . (+3) = -2

B. Podmnožina

AcB

Mocniny se stejným mocnitelem.
am. bm = (a br 22. a2 = (2aY

Delení mocnin
Mocniny se stejným základem.

am : an = ~: = am-n (a * O) a5 : a3 = a2

Umocnování mocnin

C. Pocetní výkony s mocninami
Scítání (odcítání) mocnin. Scítat (odcítat) mužeme jen
mocniny se stejným základem a stejným mocnitelem.
ram + sam = (r + s)am 5a2 + 2a2 = 7a2

Násobení mocnin
Mocniny se stejným základem.

D. Sjednocení množin

AuB

C. Prunik množin

AnB

E. Rozdíl množin

A\B

F. Doplnek množiny

A=B\A

X.ALGEBRA

A. Závorky. Poradí pocetních výkonu vyznacujeme

závorkami, pricemž platí úmluva, že pocetní výkony

uzavrené v závorce provádíme nejdríve. Pri

scítání a odcítání odstranujeme závorky podle techto

pravidel:

• Je-li pred závorkou znaménko +, odstraníme závorku tak,
že znaménka v závorce ponecháme beze zmeny.

• Je-li pred závorkou -, odstraníme závorku tak, že
znaménka v závorce zmeníme ve znaménka opacná.

Príklady: a + (b + c) '= a + b + c
a - (b + c) = a - b - c
a + (b - c) = a + b - c
a - (b - c) = a - b + c

B. Znaménka se rídí temito pravidly:

• Soucin (podíl) dvou císel se stejnými znaménky je vždy
kladný.

• Soucin (podíl) dvou císel se ruznými znaménky je vždy
záporný.

Umocnování soucinu

(abr = ambm (2a)2 = 4a2

Mocniny se záporným mocnitelem. Pro každé reálné císlo
a * Oa prirozené císlo n platí
a-n = l a-3 = l

an a3

an = .-l.. • a3 = ..l.a-n a-3

Pocetní výkony s odmocninami. Pro každé reálné císlo a,
celé císlo m a prirozené císlo n platí
ný(lm = aW 3ý(l2 = a~

" '.~ li 3 _~KracenIodmocnIn 4va6 = a4. = a7 = 2va3

Násobení odmocnin
3Ý5. 31m = 53 . m~ = (5m)~ = 3Ý5iiÍ

Odmocnování odmocnin

2ý .r-.~ 1 ~ 1.,--3V xy = 2V (XY)3 = [(XY)3] = (xy)6 = 6vxy

D. Mnohocleny
Násobení
(a + b) . m = am + bm
(a + b). (m + n) = am + bm + an + bn
(a + b) . (a + b) = a2 + 2ab + b2

(a - b) . (a - b) = a2 - 2ab + b2

(a + b) . (a - b) = a2 - b2

Delení
(a+ b):m= iií+ Jh

(a2 + 2ab + b2) : (a + b) = a + b
(a2 - 2ab + b2) : (a - b) = a - b
(a2 - b2) : (a + b) = a - b
(a2 - b2) : (a - b) = a + b
(a3 + b3) : (a + b) = a2 - ab + b2
(a3 - b3) : (a - b) = a2 + ab + b2

Umocnování
(a + bY = a2 + 2ab + b2

(a - bY = a2 - 2ab + b2
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

Rozklad
a2 - b2 = (a + b) . (a - b)
a2 + 2ab + b2 = (a + b) . (a + b)
a2 - 2ab + b2 = (a - b) . (a - b)



c. c::..

1

S=TU,u2 ~L8:Y
a

A

RovnobežnÍk:
O = 2(a + b) S = av

Kosoctverec:
0= 4a 5= av

Obdélník:

o = 2(a + b) S = ab

OBVODY A OBSAHY

Obvod oznacujeme písmenem o, obsah písmenem S.

Ctverec:

0= 4a 5= a2 S =t u2 [2]u = a. Ý2 ,;"1,414a u

a = fi u ,;"O 707u2 '
u fi fi

a = fi = u . fi' fi = u. 2" = 0,707. u

Euklidova veta o výšce

Obsah ctverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhel
níku je roven obsahu obdélníku, jehož strany jsou úseky na
prepony k odvesnám prilehlé. Jsou-li v, C,,, cb velikosti prísluš
ných úsecek v pravoúhlém trojúhelníku, platí

v2 = C . C
" b

v~
vtl

~ r\PG-v....--

vv
a-0°

0° < ex< 90°a-90°90°< a < 180°a ~ 1800180° < a < 360°a = 360°

nulový
ostrýpravýtupýprímýdutýplný

XII. GEOMETRIE

Rozdelení úhlu podle velikosti je znázorneno na obrázku.
Úhly 0° s; a S; 180°; se nazývají konvexní úhly, úhly velikosti
180° < a < 360° nekonvexní úhly.

Rovnice druhého stupne neboli kvadratická rovnice má
tvar ax2 + bx + c = O (a * O, a, b, c jsou reálná císla).

Výraz D = b2 - 4ac se nazývá diskriminant kvadratické
rovnice, jestliže D > O, má rovnice dva ruzné reálné koreny.

• ostroúhlé, jejichž všechny vnitrní úhly jsou ostré;
• pravoúhlé, jejichž jeden vnitrní úhel je pravý;
• tupoúhlé, jejichž jeden vnitrní úhel je tupý;
• ruznostranné, jejichž žádné dve strany nejsou shodné;
• rovnoramenné, jejichž práve dve strany jsou shodné;
• rovnostranné, jejichž všechny strany jsou shodné.

XI. ROVNICE

Rovnice je zápis rovnosti dvou výrazu s neznámou x.

Podle poctu neznámých rozeznáváme rovnice sjednou,
dvema i více neznámými.

Ekvivalentní úprava rovnice: k obema stranám rovnice
mužeme pricíst (odecíst) stejné císlo (libovolný clen rovnice
mužeme prevést z jedné na druhou stranu rovnice se zmenou
znaménka).

Príklad: 2x - 1 = 3
2x=3+1
2x=4:2
x=2

Rovnice prvního stupne neboli lineární rovnice ax + b = O

(a* O)

• má jediné rešení x = -~, jestliže a * O . b * O.

• má jediné rešení x = O, jestliže a * O . b = O.

s = l (a + b + c) = Q2 2

1S=-av
2

1
S = T r (a + b + c)

S=~(a+b+c)=r.s

S - abc- 4R

S= -vs(s- a) (s- b) (s- c)

Trojúhelník:
o=a+b+c

Pythagorova veta

Obsah ctverce sestrojeného nad preponou pravoúhlého
trojúhelníku se rovná souctu obsahu ctvercu sestrojených
nad jeho odvesnami.

R - polomer kružnice opsané
r - polomer kružnice vepsané

Euklidova veta o odvesne

Obsah ctverce sestrojeného nad odvesnou pravoúhlého
trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného
z prepony a úseku na prepone k odvesne prilehlého.
Jsou-li a, c, c," velikosti príslušných úsecek v pravoúhlém
trojúhelníku, platí

Trojúhelník pravoúhlý
S = 1 ab

2

"~--;;---'C .



Vt aZ + bZ = CZ

Pythagorova ve a a = Ý CZ _ bZ

Trojúhelník rovnostranný:

S = Ii!. Ý3 = O 433 aZ
4 '

S = 0,577 VZ

v = 0,866a
a = 1,155v

Hranol kolmý:

Q=ov

P=2S + Q

V=Sv

Kvádr:

P = 2(ab + bc + ca)
V= abc
u = Ý-a-z-+-b-z-+-c-z

VZ = CllCb

aZ = c"c

bZ = cbc

Euklidovy vety

Lichobežník:

o=a+b+c+d
b

Jehlan kolmý:
1

Q - - oh- 2
V- lSv- 3
P=S+Q

Pravidelný mnohoúhelník:

Kužel rotacní:

o] Oz - obvody podstav

S] 8z - obsahy podstav

válec rotacní:

Q = 2rrrv

P = 2S + Q = 2rrr (r + v)

V= rrrZv

Q = rrrs

Q = rrrÝrz + VZ

V - 1rrrzv-3

P = S + Q = rrr(r + s)

s = Ýrz + VZ

Jehlan komolý pravidelný:

Q= ~(o]+oz)h ~

Iv

P = S] + Sz + Q -"",'- - -
-"

V= ~(S] + 8z + ÝS]8z)

0=200
S = od

4

Mezikruží:

Kružnice, kruh:

o = 2rrr o = rr.d

S = rrrz S = .JJ!!!.
4

rr = 3,141 592 ...

r = ~ O 1590
2rr '

Ýrr = 0,564 ýS

S = ~ (a + b)v
S=mv m=l(a+b)2
m = strední prícka

o = na

S_I nar-2
a = 2ÝRz - rZ

n - pocet stran
r - polomer kružnice vepsané
R - polomer kružnice opsané

S = rr(RZ - rZ)

S = rrpa

p=R+r 2
a= R - r

POVRCHY A OBJEMY

Povrch oznacujeme písmenem P, objem písmenem V,

obsah podstavy písmenem S a obsah plášte písmenem Q.
Oznacení prvku jednotlivých geometrických útvaru je zrejmé
z pripojených nákresu.

Krychle:

Kužel rotacní komolý:

Q = rrs (r] + r)

V = rrv (rZ + r z + r r )3 ] Z ] Z

P = S] + 8z + Q = rr[r; + r; + s(r] + rz)]

Koule:

P = 6az V = a3

u = aÝ3 = 1,732a

a



FYZIKA
I. MECHANIKA TELES

A. Hmotnost a hustota

Hustota (p) telesa je hmotnost telesa o jednotkovém objemu:

p=f] m=p.V

Jednotkou hustoty je kg/m3.

B.Pohyb

Pohyb je základní vlastnost hmoty.
Pri rovnomerném prímocarém pohybu urazí teleso v každém
okamžiku stejne velkou dráhu za jednotku casu. Dráha (s)
vykonaná za jednotku casu (t) se nazývá rychlost (v) rovno
merného pohybu:

v=f S=V.t

Jednotkou rychlosti je mis.
V praxi se používá také jednotky km/ho

C. Síla

Síla (F) uvádí teleso do pohybu, zvetšuje nebo zmenšuje
rychlost pohybu a muže také menit tvar telesa (deformovat
ho). Síla (F) je úmerná hmotnosti telesa (m) a zrychlení (a),
které mu udeluje

- jednotka: pascal- Pa
1 Pa - tlak vyvolaný silou 1 N kolmo na plochu obsahu 1 m2

1 kPa (kilopascal) = 1000 Pa
1 MPa (megapascal) = 1 000 000 Pa

- výpocet síly F = p . S

obsah plochy S = Ep

Težište je pusobište tíhy celého telesa. Prímky procházející
težištem se nazývají težnice.

U pravidelných stejnorodých teles je težište ve stredu telesa.

D.TÍha

Síla, která pritahuje telesa k Zemi, se nazývá tíha telesa (G).
Je úmerná hmotnosti telesa (m). Zeme udeluje všem telesum
zrychlení zvané zemské tíhové zrychlení (g), které závisí na
zemepisné šírce; u nás má hodnotu:

g = 9,8 m/s2

Tíha telesa je rovna soucinu jeho hmotnosti a tíhového zrych
lení:

G=m.g

Tíha má stejne jako jiné síly jednotku N (newton).

2. Pusobí-li síly v jedné prímce a jsou nesouhlasne orientova
né, pak výslednice je rovna rozdílu obou sil.

••
F/

F2.
...•..• •

••
.......• ••

F = F/ + F2

F=m.a

Jednotkou síly je N (newton).

Skládání sil pusobících na teleso v témže bode se rídí temito
zákonitostmi.

1. Pusobí-li v jedné prímce síly souhlasne orientované, pak
výslednice je rovna souctu obou sil.

'- •
•••••••••

E. Práce a výkon

Teleso koná práci (A), pusobí-li silou (F) na jiné teleso a pre
místuje je po urcité dráze (s) ve smeru síly. Mechanická práce
je rovna soucinu síly a dráhy:

A =F. s

Jednotkou práce je J (.ioule). Teleso vykoná práci 1 J, pusobí-li
silou 1 N po dráze 1 m .

Výkon (P) je práce vykonaná za jednotku casu:

p=A t
Jednotkou výkonu je W (watt). Je to práce 1 J vykonaná za
dobu 1 S. Vetší jednotkou je 1 kW (kilowatt) = 1000 W.

F. Jednoduché stroje

Kladky:

pevná (rovnováha: F = G, F síla, G tíha bremena),

volná (rovnováha: F = ~).

F = F/- F2

3. Pusobí-li síly v ruzných smerech, je výslednice urcena úhlo
príckou rovnobežníku sil (vektorového rovnobežníku).

rovnováha

GF- -
2

F

volná kladka

rovnováha
F=G

b

r
IIIIIjI

I(
••••

~ G
F.a-G.b

pevná kladka

Páky

Podle polohy osy otácení rozeznáváme páky jednozvratné a
dvojzvratné, podle délky ramen páky rovnoramenné a nerov
noramenné.

rovnobežník sil
. . . .•

DeformacnÍ úcinky síly:
Tlaková síla - muže vyvolat deformacní úcinky
Tlak(p)

F
p=S

F - síla pusobící kolmo na plochu
S - obsah plochy [m2J



Teplo(Q)

Moment síly (F. a) se rovná momentu bremene (G. b). Fje
síla, a je délka ramena síly, Gje tíha, b je délka ramena tíhy.

B. Mechanika kapalin
Pascaluv zákon: Tlak vyvolaný vnejší silou pusobící na po
vrch kapaliny je v každém míste kapaliny stejný. Tento tlak
závisí pouze na velikosti vnejší síly a na velikosti plochy, na
niž pusobí, nezávisí na hloubce a hustote kapaliny. Tlak (p)
v kapaline je roven tlakové síle (F), která pusobí na jednotko
vou plochu (5).

F
p=S F=p.5

Archiméduv zákon: Teleso ponorené do kapaliny je nadleh
cováno silou, která se rovná tíze kapaliny, jejíž objem je roven
objemu ponorené cásti telesa. Podle tohoto zákona plavou
predmety, jejichž hustota je menší než hustota kapaliny.

III. ELEKTRINA

A. Elektrický náboj

Atomy látky obsahují cástice, které nesou kladný (+) a zápor
ný (-) elektrický náboj.
Za normálních podmínek se v látce pocet kladne nabitých
protonu rovná poctu záporne nabitých elektronu (elektro
neutrální stav). Vnejším pusobením se tato rovnováha muže
porušit (napr. trením sklenené tyce kuží získá tyc kladný
a kuže záporný náboj).
Elektrické náboje na sebe pusobí silou: Opacne nabité náboje
se pritahují, souhlasne nabité se odpuzují. Síla, kterou na
sebe pusobí, je dána Coulombovým zákonem:

F= le J4~-. r

(Q] a Qz je velikost obou náboju, r vzdálenost, soucinitel
k = 9 . 109 NmZjCz.)

Kolem elektrického náboje vzniká silové elektrické pole.
Látky, které dobre vedou elektrický náboj, jsou vodice.
Látky, které nevedou elektrický náboj, jsou nevodice (izo
lanty). Jsou to napr. sklo, ebonit, guma.
Nekteré látky vedou elektrinu pouze za urcitých podmínek.
Patrí k nim polovodice (kremík, germanium, selen).
Elektrická indukce: Priblížíme-li vodic k elektricky nabité
mu telesu, náboje ve vodici se rozdelí na kladné a záporné,
které se rozprostrou na protilehlých koncích vodice. Ríkáme,
že se na koncích vodice indukují náboje.

B.Elektrickýproud

Pusobením elektrického pole se elektrony zacnou ve vodici
pohybovat jedním smerem. Tento pohyb elektronu se ozna
cuje jako elektrický proud (1). Elektrony se premístují z místa
nadbytku elektronu (záporný pól) do místa nedostatku zápor
ného náboje (kladný pól).

Podmínkou vzniku proudu je elektrické napetí (U) Ruzné
vodice kladou elektrickému proudu ruzný odpor (R).

Elektrické napeti (U)

- vyjadruje velikost práce, kterou muže vykonat elektrické
pole mezi dvema místy

W
U=Q

W - práce eI. pole vykonaná prenesením náboje z jednoho
bodu do druhého [(J)]

Q - náboj prenášené cásti [(C)]

- jednotka náboje coulomb - C
- jednotka eI. napetí volt - V
lV_LI

- 1 C

(kilovolt = lkV= 1000 V, milivolt = 1 mV = 0,001 V)
- výpocet: práce W = Q . U

'b . Q Wna oJe = U
- merení eI. napetí: voltmetr

skupenství plynné

LL vyparování ----1 Jzkapalnování (kondenzace)

skupenství kapalné

F.a=G.bRovnováha:

skupenství pevné

j,_f _I __ :ut_::~_tíi_' _~ ~w'='n .

m - hmotnost telesa [(kg)]
t-to - zmena teploty CCOC)]

- kalorimetrická rovnice:
teplo predané = teplo prijaté

~ = ~ => m] CI (t - t~ = mz Cz (t2 - t)

ml' mz - hmotnost teles [(kg)]

c]' Cz - merné tepelné kapacity teles [kioc ]
tz - pocátecní teplota teplejšího telesa CCOC)]

ti - pocátecní teplota chladnejšího telesa CCOC)]

t - teplota obou teles po vyrovnání teplot CCOc)]

- vyjadruje zmenu vnitrní energie pri tepelné výmene
- jednotka joule
- výpocet predaného tepla

Q = c. m. (t - t~
c - merná tepelná kapacita

vyjadruje závislost predaného tepla Q na látce

[ kioc]

G. Zmeny vnitrní energie

• vykonáním práce
• tepelnou výmenou
• tepelným zárením

Energie je schopnost konat práci.
Druhy mechanické energie: pohybová (kinetická),
polohová (potenciální).

Naklonená rovina:

Rovnováha: F . l = G . h

Kolikrát je délka (l) naklonené roviny vetší než její výška (h),
tolikrát je síla (F) menší než tíha (G) bremena.

II. MECHANIKA KAPALIN A PLYNU

A. Skupenství látek

Látky se skládají ze základních stavebních cástic zvaných mo
lekuly, atomy a ionty. Podle vzdálenosti a sil, jimiž tyto cástice
na sebe pusobí, rozlišujeme tri hlavní skupenství:
pevné se vyznacuje velkou soudržností cástic,
kapalné se vyznacuje menší soudržností molekul, kapaliny
mení tvar, ale nemení objem,
plynné se vyznacuje tím, že jsou od sebe molekuly znacne
vzdáleny a plyny snadno mení tvar i objem.

Zmeny skupenství

Skupenskéteplotání
- vyjadruje zmenu vnitrní energie telesa pri zmene skupen

ství pri stálé teplote

Skupenské teplo varu
- vyjadruje zmenu vnitrní energie pri premene kapaliny

v páru téže teploty



+ + + +

- merení: ampérmetr

Lom svetla cockami.
Všimnete si, že li rozptylek
leží ohnisko (F) pred cockou.

ohnisková
vzdálenost

--+---~--- m+ __-6-
~nm ~n-

Zákon lomu: Paprsky dopadající na rozhraní dvou ruzných
pruhledných látek (napr. vzduch a sklo) nepokracují prímo
care dál, ale lámou se ke kolmici dopadu v látce opticky hust
ší (sklo a voda proti vzduchu).

spojky rozptylky

~~~IT~]
(konvexní cocky) (konkávní cocky)

miliampér = lmA = 0,001 A
mikroampér = lIlA = 0,000 001A

Elektrický proud [I]
1= ftt

Q - celkový náboj cásti, který prošel vodicem [(C)]
t - doba pruchodu cástic [(s)]
- jednotka ampér - A

lA=IC
ls

Ohmuv zákon:
U U

I=l{ U=I.R R=T
Jednotkou elektrického odporu je (1 (ohm). Odpor 1 (1 má
vodic, jímž prochází proud 1 A pri napetí 1 V.
Odpor vodice roste úmerne s jeho délkou (1) a klesá úmerne
s jeho prurezem (5).
Elektrický obvod tvorí zdroj, spotrebic s vypínacem a vodic,
který je propojuje.

Zapojení zdroju do elektrického obvodu
Za sebou (sériove): Výsledné napetí je rovno souctu všech
napetí.

Vedle sebe (paralelne): Výsledný proud je roven souctu
proudu všech zdroju.

Krátkozrakost a dalekozrakost. Pri krátkozrakosti se obraz vytvárí
pred sítnicí, pri dalekozrakosti za sítnicí. Vadu odstranují brýle.

Zapojení odporu v elektrickém obvodu

Merení objemu
Objemovou jednotkou je
krychlový metr (m3).

Násobky, díly a vedlejší jednotky:
1 mm3 = 0,000 000 001 m3

1 cm3 = 0,000 001 m3
= 1000 mm3

1 dm3 = 11 (litr) = 0,001 m3

1 hl (hektolitr) = 100 1 = 0,1 m3

1 dl (decilitr) = 0,11

1 cl (centilitr) = 0,011

1 ml (mililitr) = 0,0011

MerenísíIy
Jednotkou síly je newton (N).
Násobky a díly:

1 !lN (mikronewton) = 0,000 001 N
1 mN (milinewton) = 0,001 N

1 kN (kilonewton) = 1000 N

1 MN (meganewton) = 1 000 000 N

1 !lm (mikrometr)= 0,000 001 m
lmm

(milimetr)= 0,001 m

lcm

(centimetr)= 0,01 m
ldm

(decimetr)= 0,1 m

1 dam

(dekametr)= 10 m

lhm

(hektometr)= 100 m

lkm

(kilometr)= 1000 m

tera- (T)je1012

giga-

(G)je109

mega-

(M)je106

kilo-
(k)je103

hekto-
(h)je102

deka-

(da)je101

deci-
(d)je10-1

centi-
(c)je10-2

mili-
(m)je10-3

mikro-
(!l)je10-6

nano-

(n)je10-9

piko-

(p)je10-12

femto-

(f)je10-15

atto-

(a)je10-18

MÍRY A vÁHY

Pro merení velicin vetších a menších lze použít celistvých násob
ku a dílu (napr. desetinásobku, setiny apod.) základních a odvo
zených jednotek, od nichž se tvorí pridáním príslušné predpony.

Násobky, díly, které je možné používat:

Merení délek
Základní jednotkou délky
je metr (m).

u - úhel dopadu

Za sebou

Celkový odpor je roven
souctu všech odporu:

IV. OPTIKA

Svetlo se šírí od svetelného zdroje prímocare rychlostí svetla
c '" 299 792 500 mis'" 300 000 kmls (ve vakuu).

Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu a paprsek
odražený a dopadající jsou s kolmicí dopadu v jedné rovine.

Ik

a i a'I

Vedle sebe

Prevrácená hodnota odporu
je rovna souctu prevrácených
hodnot všech odporu:

1_1+1
R - R1 Rz

Výkon elektrického proudu (P) je roven soucinu napetí (U)
a proudu (I):

P= U.I

Jednotkou výkonu je W (watt). Výkon 1 W má spotrebic,
kterým prochází pri napetí 1 V proud 1 A.

Práce je výkon násobený casem (t)
A =P. t

Jednotkou práce elektrického proudu je Wh (watthodina),
vetší jednotkou je kWh (kilowatthodina). Pri prevodu na
jednotku mechanické práce 1 J (joule) platí:

1Wh = 3600 J

u' - úhel odrazu

k - kolmice dopadu

I
1

-



CHEMIE

CHEMICKÉ LÁTKY

1. Prvky jsou látky tak jednoduché, že se už chemicky rozde
lit nedají. Prvek je tvoren atomy stejných chemických vlast
ností. Je tolik druhu atomu, kolik je prvku. Dosud známe 92
prvku prirozených a 26 prvku umelých. V zemské kure jsou
prvky zastoupeny takto:

DELENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

1. Chemicky cisté látky - obsahují pouze cástice jednoho
druhu

2. Smesi - látky, které obsahují dve nebo více složek

_______prvky: kovy, nekovy
Chemicky
cisté látky

~ slouceniny: oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli

Tedy:

MOLEKULA - cástice chemické látky složená ze dvou a více
sloucených atomu. Z molekul je složena vetšina chemických
látek.

SLOUCENINA - chemická látka složená ze sloucených
atomu dvou a více prvku.

ATOM - cástice chemické látky složená z jádra a obalu.
Z atomu jsou složeny všechny látky.
- z reckého atomos = nedelitelný

MIKROCÁSTICE
Cástice uvnitr atomu

- proton (p) - cástice jádra atomu s nejmenším kladným
elektrickým nábojem

- neutron (n) - cástice jádra atomu bez elektrického náboje

- elektron (e) - cástice atomového obalu s nejmenším zápor-
ným nábojem

Protonové císlo (Z)
- soucet protonu v jádre
- rozlišení pro ruzné chemické prvky (vodík - 1 proton,

uhlík - 6 protonu atd.)

Nukleonové císlo (A)

- pocet nukleonu v jádre (p+ + nO) napríklad zápis {iCl udává,
že chlor má 17 p+ (tedy i 17 e- - v obalu) a 35 - 17 = 18 nO
v jádre.

Atom je navenek ELEKTRONEUTRÁLNÍ CÁSTICÍ (celkový
náboj je O) - protože má stejný pocet p+ a e-.

SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU:
(mikrocástice a jejich rozmístení)

Struktura atomu

- atomovéjádro - uprostred soustreduje hlavní hmotnost
atomu, obsahuje p+, nO(pouze atom vodíku neobsahuje neut
rony) a celé jádro vykazuje kladný náboj

- atomový obal - tvoren elektronovými vrstvami (orbitaly)
kolem jádra, obsahuje elektrony - celkove vykazuje záporný
náboj

Relativní molekulová hmotnost oxidu uhlicitého CO2 je tedy
12 + (16 x 2) = 44. Chemická znacka znací atom, vzorec znací
molekulu. Spojením atomu stejného prvku vzniká molekula
prvku, spojením atomu ruzných prvku vzniká molekula slou
ceniny.

Struktura elektronového obalu

- obal tvorí celkem sedm vrstev a každá muže obsahovat ur
citý pocet elektronu

Valencní vrstva - v ní jsou umísteny tzv. valencní elektrony,
vrstva nejvzdálenejší od jádra. Valencní elektrony jsou poutá
ny k jádru nejmenší silou. Podílejí se na vzniku chem. vazeb
mezi atomy.

Samostatné atomy se v prírode vyskytují jen ojedinele. Jejich
spojení v molekule se nazývá chemická vazba. Na vzniku
chem. vazby se podílejí valencní elektrony.

lontová vazba je založena na tom, že prvky, jimž elektrony
ve valencní slupce prebývají, je predají prvkum, kterým schá
zejí. Prvnímu atomu pak elektrony scházejí a má kladný ná
boj (kationt), druhému naopak prebývají a má záporný náboj
(aniont). Navzájem se silne pritahují a uvolní se množství
energie (napr. iontová vazba chloridu sodného NaCI, kuchyn
ské soli). V kapalném stavu (roztok, tavenina iontové slouce
niny) se mohou ionty pohybovat a elektrolyt vede elektrický

kyslík 49 %
kremík 26 %

hliník 7,5 %
železo 4 %

vápník 3 %
sodík 2,5 %
draslík 2,5 %
horcík 2,5 %
vodík 1 %

To je 98 % tvorených
devíti prvky. Na
ostatních 83 prvku
zbývají pouze 2 %!

~
1... 1- ~:r. ostatních 83 prvku~ ~ .~ •..•2%

CO ~S 'So .a.g W

~~ ~o ~!ko

ROZDELENÍ CHEMIE
Chemie zkoumá látky a vysvetluje jevy, pri nichž se látky ve
své podstate mení (horení, rezavení, kvašení atd.). Chemic
kým zmenám látek ríkáme reakce.
V reakcích vznikají nové látky nových vlastností.

1. Chemie anorganická zkoumá prvky a jejich slouceniny,
s výjimkou složitejších sloucenin uhlíku.

2. Chemie organická zkoumá slouceniny uhlíku, at priroze
né, nebo pripravené umele.

3. Chemie fYzikální zkoumá chemické deje z hlediska fy
zikálních zákonitostí (napríklad elektrochemie, fotochemie
apod.).

4. Biochemie zkoumá deje v živé hmote (trávení, asimilace
apod.).

Relativní atomová hmotnost je císlo udávající, kolikrát je
hmotnost atomu urcitého prvku vetší než jedna dvanáctina
hmotnosti izotopu uhlíku l2C.

Prvky delíme na kovy a nekovy. Prechod mezi kovy a nekovy
tvorí tzv. polokovy.

2. Slouceniny jsou látky složené ze dvou nebo více prvku.
Prvky jsou v nich navzájem chemicky vázané (voda, kuchyn
ská sul, soda apod.) Prvek oznacujeme chemickou znackou,
slouceninu chemickým vzorcem. Vzorec udává, z jakých prv
ku je tvorena sloucenina a v jakém pomeru jsou v molekule
slouceniny jejich atomy. Relativní molekulová hmotnost
slouceniny je dána souctem relativních atomových hmotností
všech jejích prvku. (Relativní atomová hmotnost uhlíku C je
12, kyslíku O je 16.



Na obrázku vidíme rozdíl mezi atomy vodíku a kyslíku, jejich dvou
atomovými molekulami a slouceninou vodíku a kyslíku, vodou.

f- Kovová
vazba

.. ,
~ ..•

e .8
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volné elektrony
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.• ,---

kationty kovu

4 molekuly vodíku He- 2e e"'" ',~, ~~ekUlYVOdY

atomyvodfkuH ~-..:!~",f
kyslíku O molekuly kyslíku O2

Kovy alkalických zemin - II. A mimo Be, Mg
- prvky Ca, Sr, Ba, Ra

Halogeny - VII. A - F, CI, Br, I
Vzácné plyny - VIII. A

- He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

• Prechodné
- prvky vedlejších B skupin

• Vnirrneprechodnéprvky
Lanthanoidy - 14 prvku (prvky za lanthanem)
Aktinoidy - 14 prvku (prvky za aktiniem)

U kovalentní vazby dochází ke spolecnému sdílení valenc
ních elektronu atomy, pricemž vzniká pritažlivá síla mezi
sdílenými elektrony a jádry atomu. Podle toho, kolik elek
tronu atomy sdílejí, rozlišujeme jednoduchou (napr. fluor,
chlor), dvojnou (kyslík, voda), trojnou (dusík) a ctyrnásobnou
(slouceniny uhlíku).

Kovová vazba se uplatnuje u kovu. Atomy uvolnují elektro
ny z valencních slupek, elektrony se ale nepripojují k jiným
atomum, ale vytvárejí tzv. elektronový oblak, v nemž se volne
velkou rychlostí pohybují a vytvárejí pritažlivé síly, které
poutají kationty v mrížce. Proto kovy dobre vedou elektrický
proud.

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKU (PSP)

- též periodická tabulka nebo Mendelejevova tabulka prvku

- je usporádání všech prvku podle PZ

- 118 dosud známých prvku serazeno podle Z do:
sedmi period - rádky tabulky
osmi skupin - sloupce tabulky - každá skupina je delena
na hlavní A a vedlejší B

Vlastnosti prvku plynoucí z PSP

- císlo periody udává pocet elektronových vrstev v obalu
atomu

- císlo skupiny udává pocet valencních e-

- prvky stejné skupiny mají velmi podobné (periodicky na
sobe závislé) vlastnosti

- kovy (prvky vedoucí el. proud) - prední cást PSP (mimo H)
po hranici s
polokovy (vedou el. proud jen za urcitých podmínek 
pevný bor, kremík, arsen, tellur)
nekovy - u nichž rozlišujeme skupenství:
a) pevné
b) kapalné
c) plynné

Skupiny prvku PSP

• Neprechodné
- prvky hlavních skupin I. A až VIII. A
Napr.
Alkalické kovy - I. A - Li, Na, K, Rb, Cs, Fr - H

má výjimecné místo

PERIODICKÝ ZÁKON (PZ)

Vlastnosti atomu prvku (a jejich sloucenin) periodicky závise
jí na protonovém císle.

IONTY - atomy s nenulovým elektrickým nábojem

Kationt - cástice s kladným nábojem
- vzniká odtržením jednoho nebo nekolika valencních elekt

ronu
- pocet odtržených e- udává velikost kladného náboje:

NaD- e- --> Na+ (kationt sodíku)

CaD- 2e- --> Ca2+(kationt vápníku)

Aniont - cástice se záporným nábojem

- vzniká prijetím jednoho nebo nekolika elektronu do va
lencní vrstvy

- pocet prijatých e- udává velikost záporného náboje:

CIo + e- --> CI- (aniont chloru)

00 + 2e- --> 02- (aniont kyslíku)

proud. Kationty se pohybují k záporné elektrode, anionty ke
kladné (podstata elektrolýzy).



ZÁKLADNÍ PREHLED ANORGANiCKÝCH
SLOUCENIN

1. Oxidy jsou slouceniny prvku s kyslíkem.

2 Na + ° ---+ NazO

2. Hydroxidy jsou slouceniny kovu se skupinou OH 
(hydroxidový aniont).

Nap + HP ---+ 2 NaOH

CaO + HP ---+ Ca(OH)z

3. Kyseliny jsou slouceniny nekovových oxidu a vody.

CO2 + HP ---+ HZC03

S03 + HP ---+ H2S04

4. Soli. Reakcí, v níž na sebe pusobí kyselina a zásada, vzniká
sul a voda. Tomuto pochodu ríkáme neutralizace.

hydroxid + kyselina ---+ voda a sul

2 HaOH + H2S04 ---+ 2 HP + Na2S04

ZÁKl4DNÍ PREHLED ORGANiCKÝCH
SLOUCENIN

I. UHLOVODÍKY

Uhlovodíky s vazbou jednoduchou (nasycené) jsou:

methan (CH4), ethan (C2H6), propan (C3Hs)' butan (C4HIO)atd.

Uhlovodíky s CI až C4 jsou plynné (methan až butan).
Uhlovodíky s Cs až CIOjsou kapalné (benzin, petrolej).
Uhlovodíky s Cll až CISjsou mazlavé (strojní oleje, vazelína).
Uhlovodíky s CI6a více jsou tuhé (parafín).

UhlovodÍky s vazbou dvojnou, trojnou (nenasycené)

napr.

Ethylen (C2H4) Acetylen (C2H)

Molekuly nenasycených uhlovodíku se mohou vzájemne vá
zat ve velké molekuly (vazba dvojná prechází v jednoduchou)
... - CHz - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - ...

Chemická reakce, pri které se jednoduché molekuly spojují
do velkých molekul, se nazývá polymerace a výsledné pro
dukty polymery. Z plyného ethylenu vzniká polymerací tuhý
plast polyethylen. Ethylen a acetylen jsou základní suroviny
pro výrobu plastu.

II. SACHARIDY (CUKRY)

Cukry vznikají asimilací v zelených rostlinách. Jsou složeny
z atomu C, H a O. Delíme je na jednoduché a složené.

1. Jednoduché:

cukr hroznový (glukosa)
cukr ovocný (fruktosa)

- mají stejný vzorec C6H1P6' ale odlišnou strukturu mole
kul

2. Složené ze dvou molekul cukru jednoduchých:
cukr repný (sacharosa)
cukr sladový (maltosa)
cukr mlécný (laktosa)
- mají stejný vzorec CI2H2Pll' ale jinou strukturu molekul.

3. Složené z mnoha molekul cukru jednoduchých: škrob
a bunicina

Škrob je složený z mnoha molekul glukosy. Je v semenech
a v hlízách rostlin (pšenice, rýže, brambory atd.).

Bunicina (celulóza) je též vysokomolekulární cukr. Tvorí
steny rostlinných bunek (drevo, sláma atd.).

III. ALKOHOLY

Alkoholy jsou takové slouceniny uhlovodíku, v nichž jeden
atom (nebo více atomu) vodíku je nahrazen hydroxylovou
skupinou - OH.

Z ethanu vzniká ethanol (ethylalkohol). Vyrábí se lihovým
kvašením cukerných roztoku (melasy a škrobu) úcinkem en
zymu kvasinek. Pri tom vzniká COz'

napr.

Methanol (CHPH)

IV. TUKY

Tuky jsou slouceniny mastných kyselin (palmitové, stearové,
olejové atd.) s glycerolem - trojsytným alkoholem. Podle pu
vodu je delíme na rostlinné a živocišné.

Varením tuku s louhy vznikají mýdla. Jsou to vlastne soli
mastných kyselin vzniklé neutralizací. Varením tuku s hyd
roxidem sodným (NaOH) vzniká mýdlo sodné, tuhé. Varením
s hydroxidem draselným (KOH) vzniká mýdlo draselné, maz
lavé.

V. BÍLKOVINY

Bílkoviny jsou organické slouceniny složené z prvku C, H, O,
N. Mají velké molekuly, složené z tisícu atomu (vysokomole
kulární látky). Teplem se jejich vlastnosti trvale mení. Nej
známejší bílkoviny jsou:

Albumin (ve vajíckách a v krvi), hemoglobin (cervené krevní
barvivo), kasein (tvarohovina z mléka), kolagen (vazivo kostí
a chrupavek) a lepek (v obilí).

VI. PLASTY

Plasty jsou umelé organické vysokomolekulární slouceniny.
Vyrábejí se polymerací. Vzniklé makromolekuly se skládají
z molekul vytvárejících stejnorodý pevný retez nebo sít.

Mezi ne patrí organické sklo (plexisklo), silon, nylon, PVC
(igelit) apod.

DULEŽITÉ KYSELINY

Druh .JménoVzorecZbytekOdvozené
solijednosytné

dusicnáHNO](NO)-dusicnany

chlorovodíková

HCIcrchloridy

dvojsytné

uhlicitáHZCO](CO/-uhlicitany
siricitá

HZSO](SO/-siricitany
sírová

H2SO4(S04?-sírany

trojsytné

fosforecnáHl04(PO/-fosforecnany



ZEMEPIS

SVETOVÉ PODNEBí
Svetje rozdelen do osmi hlavních podnebných pásem.
Mnohá z techto klimatických pásem jsou ovlivnována
oceánskými proudy. Napríklad severozápadní Evropa má
mírné klima následkem teplého Golfského proudu.

VYSOKOHORSKÁ OBLAST

Pohorí jsou obvykle chladnejší, vlhcí a vetrnejší než
sousední oblasti, které leží blíže hladiny more
(tj. v menší nadmorské výšce).

POLÁRNí PÁSMO

Polární oblasti jsou po vetšinu roku extrémne chladné.
Ackoli tam pravidelne sneží, jsou póly pomerne suché.

STUDENÉ MíRNÉ PÁSMO
Tyto oblasti mají dlouhé, velmi studené zimy s množ
stVÍm snehu. Léta jsou zde obvykle mírná a vlhká.

VLHKÉ MíRNÉ PÁSMO
Oblasti vlhkého mírného pásma mají ctyri rozdílná
období s chladnými, vlhkými zimami a teplými, vlhkými
léty.

SUCHÉ MíRNÉ PÁSMO
V techto oblastech jsou pomerne nízké srážky. Vetšina
území má mírné, vlhké zimy a horká, suchá léta.

POUŠTEAPOLOPOUŠTE
Jsou to suché, vyprahlé oblasti s velmi nízkými
srážkami. Pres den jsou obvykle horké, ale v noci
mohou být chladné.

SUBTROPICKÉ PÁSMO
V léte jsou tyto oblasti stejne horké a vlhké jako
tropické oblasti. V zime jsou suché a mírné, stejne
jako poušte.

TROPICKÉ PÁSMO
Tropy jsou horké a vlhké. V nekterých oblastech prší
po celý rok. Jinde prší vetšinou hlavne v léte.

Severní Amerika
Rozloha: 22 078 049 km2

Svetové rekordy:
Nejvetší kanon na svete - Velký kanon, USA, 446 km dlouhý,

16 km široký, 1,6 km hluboký

Nejvetší sladkovodní jezero - Horejší jezero, USA/Kanada,
82350 km2

Nejvetší jeskynní systém - Mamutí jeskyne, USA, 565 km

Nejvyšší cinná sopka - Mauna Loa, Havajské ostrovy,
ostrov Hawai, vysoká 4170 m, prumer základny 120 km,
výška od morského dna 10 km

Nejdelší hranice - Spojené státy-Kanada, 6416 km

Nejvyšší cinný gejzír - Steamboat Geyser, Yellowstonský
národní park, USA, H5 m

Rekordy svetadílu:
Nejvyšší hora - Denali (McKinley), USA, 6194 m

Nejnižší bod - Údolí smrti, USA, 86 m pod úrovní more

Nejdelší reka - Mississippi-Missouri, USA, 6020 km

Nejvetší stát - Kanada, 9 976 185 km2

Nejlidnatejší stát - USA, 322 000 000 obyvatel

Nejlidnatejší mesto - Ciudad de México, Mexiko, 20 000 000
obyvatel

.Jižní Amerika
Rozloha: 17818505 km2

Svetové rekordy:
Nejdelší horské pásmo - Andy, západ Jižní Ameriky, 7600 km

Nejsušší místo - poušt Atacama, Chile, rocní srážky 0,1 mm

Nejvyšší vodopád - Angel, Venezuela, 979 m

Nejvýše položené hlavní mesto - La Paz, Bolívie, 3631 m

Nejvýše položené splavné jezero - Titicaca, Peru/Bolívie,
3810 m

Nejdelší reka - Amazonka, Peru/Brazílie, 7062 km

Nejvetší povodí - Amazonka, sever Jižní Ameriky,
7180000 km2

Nejvetší laguna - Lagoa dos Patos, Brazílie, 9850 km2

Rekordy svetadílu:
Nejvyšší hora - Aconcagua, Argentina, 6960 m

Nejnižší bod - poloostrov Valdés, Argentina, 40 m pod úrovní
more

Nejvetší jezem - Maracaibo, Venezuela, 14 343 km2

Nejvetší stát - Brazílie, 8 506 663 km2

Nejlidnatejší stát - Brazílie, 204 451 000 obyvatel

Nejlidnatejší mesto - Sao Paulo, Brazílie,
16 800 000 obyvatel

Evropa
Rozloha: 10 354 636 km2 (vcetne evropské cásti Ruska)

Svetové rekordy:
Nejmenší stát na svete - Vatikán, 0,44 km2

Nejvyšší stalagmit na svete - Krásnohorská jeskyne,
Slovensko, 32 m



Rekordy svetadílu:

Nejvyšší hora - Mont Blanc, Francie/Itálie, 4807 m

Nejnižší bod - delta reky Volhy, 28 m pod úrovní more

Nejvetšíjezero - Ladožské, Rusko, 17703 km2

Nejdelší reka - Volha, Rusko, 3700 km

Nejvetší stát - evropská cást Ruska, 603 701 km2

Nejlidnatejší stát - evropská cást Ruska,
106 909 000 obyvatel

Nejlidnatejší mesto - Paríž, Francie, 12 068 000 obyvatel

Asie
Rozloha: 44 391162 km2, bez evropské cásti Ruska

Svetové rekordy:

Nejvyšší hora - Mount Everest, Cína/Nepál, 8848 m

Nejnižší bod - Mrtvé more, Izrael/Jordánsko, 400 m pod
úrovní more

Nejvetšíjezero - Kaspické more, strední Asie, 371 800 km2

Nejstarší, nejhlubší a nejobjemnejší jezero - Bajkalské jezero,
Rusko, vzniklo pred 25 miliony let, 1637 m hluboké, objem
23 milionu m3 vody

Nejvetší stát - Rusko, 17075 400 km2

Nejlidnatejší stát - Cína, 1 321 852 000 obyvatel

Mesto s nejvetším poctem obyvatel - Tokio, Japonsko,
35 200 000 obyvatel

Nejdelší zed - Velká cínská zed, 3460 km

Nejdelší železnice - Transsibirská magistrála, Rusko, 9297 km

Rekord svetadílu:

Nejdelší reka - Chang Jiang (Jang-c'-tiang), 6380 km

Afrika
Rozloha: 30 354 852 km2

Svetové rekordy:

Nejvetší poušt: Sahara, severní Afrika, 9 269 000 km2

Nejvetší umelé jezero - jezero Volta, Ghana, 8482 km2

Rekordy svetadílu:

Nejdelší reka - Nil, severní Afrika, 6670 km

Nejvyšší hora - Kilimandžáro, Tanzanie, 5895 m

Nejnižší bod - Assalská proláklina, Džibutsko, 152 m pod
úrovní more

Nejvetšíjezero - Ukerewe (Viktoriino jezero), východní
Afrika, 69 485 km2

Ne.jvetŠí stát - Alžírsko, 2 381 741 km2

Nejlidnatejší stát - Nigérie, 182 202 000 obyvatel

Nejlidnatejší mesto - Káhira, Egypt, 16 100 000 obyvatel

Austrálie a Oceánie
Rozloha: 8 507 753 km2

Svetové rekordy:

Nejdelší korálový útes - Velkýbariérový útes, Austrálie, 2025 km

Nejvetší skalní monolit - Uluru (Ayers Rock), Austrálie, výška
348 m, délka 2,5 km, šírka 1,6 km

Nejvetší písecný ostrov - Fraser, Austrálie, 120 km dlouhý

Rekordy svetadílu:

Nejvyšší hora - Mount Wilhelm, Papua-Nová Guinea, 4500 m

Nejnižší bod - Eyreovo jezero, Austrálie, 16 m pod úrovní more

Nejvetšíjezero - Eyreovo jezero, Austrálie, 9324 km2

Nejdelší reka - Murray-Darling, Austrálie, 3750 km

Nejvetší a nejlidnatejší stát - Austrálie, 7686884 km2;

20435000 obyvatel

Nejlidnatejší mesto - Sydney, Austrálie, 4 255 000 obyvatel

Antarktida
Obklopuje geografický jižní pól, asi 95 % povrchu je pokryto
silným ledovcovým príkrovem dosahujícím tlouštky až
2,3 km - asi 90 % sladkovodních zásob.

Rozloha: 14 000 000 km2

Nejvyšší hora - Vinson Massif - 4897 m

Arktida
Zahrnuje území Severního ledového oceánu od severního
pólu jižne až k nejsevernejším cástem trí kontinentu: Asie,
Evropy a Severní Ameriky. Na severním pólu a v jeho okolí se
nachází zamrzlý oceán o rozloze vetší než celá Evropa. Vetši
na této ledové masy plave na hladine oceánu - v léte se odla
mují obrovské ledové hory, v zime (až -60°C) ledu pribývá.

SLOVNíCEK POJMU

archipel - souostroví, velká skupina ostrovu

atol - nízký píscitý ostrov prstencovitého tvaru s lagunou
uprostred. Je obvykle výsledkem rustu korálového útesu
na vrcholku podmorské hory

bažiny, mocály - území zamokrené pudy s rostlinstvem
prizpusobeným k rustu ve vode

buš - území pokryté krovinami a nízkými stromy

casová pásma - území, na kterém platí stejný cas.
Svet je rozdelen do 24 casových pásem. Cas v každém
pásmu je obvykle o hodinu kratší než v nejbližším pásmu
ležícím na východ

delta - území vejírovitého tvaru vytvorené usazenými
naplaveninami reky v míste, kde se vlévá do more

deštný les - typ hustého pralesa, který roste v oblastech
s velkými deštovými srážkami

domorodci - puvodní obyvatelé urcité oblasti ci zeme

ekosystém - souhrn rostlin, živocichu a urcitého prostredí

etnická skupina - skupina lidí stejného puvodu, jazyka,
národnosti a životního stylu

federace - svazek státu ci území tvorící jednu zemi, vzniklý
na základe vzájemné dohody

:fjord - hluboké, strmé údolí vytvorené ledovcem a pozdeji
zalité morem

fosilní palivo - palivo nacházející se hluboko pod zemí
vzniklé z rozložených zbytku prehistorických rostlin ci
živocichu. Nejbežnejšími fosilními palivy jsou uhlí, ropa
a zemní plyn

gejzír - pramen vyvrhující pod tlakem horkou vodu a páru

greenwichskýpoledník - pomyslná cára vedená ze
severního na jižní pól pres Greenwich v Anglii; oznacuje
nultý stupen zemepisné délky



hlavní mesto - mesto, v nemž sídlí vláda zeme nebo státu.
Nekdy cást státní správy sídlí v nekolika mestech

hranice, hranicní pásmo - pruh zeme (na mape cára)
oddelující jeden stát od druhého

jižní pOlární kruh - pomyslná cára na úrovni 66,5 stupne
jižní šírky, oznacující hranici jižní polární oblasti Zeme.
Na jih od této cáry je uprostred léta trvalé denní svetlo a
uprostred zimy trvalá tma

kanon - hluboké, strmé údolí vytvorené rekou

kartografie - tvorba map

korálový útes - tvrdý, skalnatý útvar tvorený kostrami
drobných živocichu - korálových polypu, ležící vetšinou
tesne pod hladinou more

laguna - melká nádrž slané vody oddelená od more úzkým
pruhem zeme

ledovec - 1. obrovská masa ledu, která se svou vlastní vahou
pomalu sune ze svahu nebo údolím 2. velké bloky ledu
plovoucí v mori; vznikají odtrháváním od pobrežního
ledovce. Cást ledovce pod vodou je obvykle osmkrát vetší
než cást vycnívající nad vodou

migrace - pohyb lidí ci zvírat do jiné oblasti ci státu. Mnoho
zvírat migruje, aby našlo potravu anebo se vyhnulo
nepríznivému pocasí

mírné pásmo - ani horké, ani studené. Vetšina mírného
pásma Zeme leží mezi tropickými a polárními oblastmi

mys - výbežek souše vycnívající do jezera nebo more

nadmorská výška - výška místa ci predmetu nad úrovní
more

oáza - místo v poušti, kde se vyskytuje voda a vegetace

obratník - obratník Raka je na 23,5 stupne severne
a obratník Kozoroha na 23,5 stupne jižne od rovníku.
Zeme je naklonena o 23,5 stupne, tyto cáry proto oznacují
body, v nichž se nachází Slunce v léte prímo v nadhlavníku

ostrov - území obklopené vodou

pevnina - velká plocha zemského povrchu nepokrytá vodou

podnebí - typ pocasí, který se na daném míste vyskytuje po
dlouhou dobu.

pohorí - pásmo hor

pól - pomyslný bod na zemském povrchu predstavující
zakoncení zemské osy, kolem které se Zeme otácí. Severní
pól je nejsevernejším, jižní pól nejjižnejším bodem Zeme.
Oblasti v okolí pólu se nazývají polární oblasti

polokoule, hemisféra - polovina sveta. Zeme je rozdelena
na severní a jižní polokouli rovníkem, na západní
a východní polokouli nultým (greenwichským) a
stoosmdesátým poledníkem

poloostrov - dlouhý výbežek zeme obklopený vodou spojený
v jednom míste s pevninou

poušt - území s nízkými deštovými srážkami a rídkou,
suchomilnou vegetací

povodí reky - území, z nehož reka a její prítoky odvádejí
vodu

pruliv - úzký pruh vody sevrený pevninou

pruplav, kanál - umelá vodní cesta, vytvorená obvykle
vyhloubením koryta, kterým bud dopravujeme vodu do
míst, která chceme zavlažovat, nebo umožnujeme lodní
dopravu

prírodní zdroje - užitecné látky ci minerály, které
se vyskytují v prírode. Zdroje, které nelze vycerpat
(kupríkladu voda), nazýváme obnovitelnými zdroji.
Nekteré zdroje jsou neobnovitelné (uhlí, ropa apod.)

prístehovalec, imigrant - clovek, který se pristehoval z jiné
zeme, aby se usadil v nové zemi

prítok - potok ci reka, která vtéká do vetšího potoka ci reky

rovník - pomyslná cára kolem zemekoule v polovicní
vzdálenosti mezi severním a jižním pólem. Rovník delí
zemekouli na severní a jižní polokouli

savana - typ travnatých ploch s ojedinelými stromy. Vetšinou
se vyskytují v tropických oblastech s výrazným obdobím
deštu v léte

severní polární kruh - pomyslná cára na úrovni 66,5
stupne severní šírky, oznacující hranici severní polární
oblasti Zeme. Na sever od této cáry je uprostred léta trvalé
denní svetlo a uprostred zimy trvalá tma

sopka - hora, která byla vytvorena vyvrhováním roztavené
horniny otvorem v zemské kure

step - druh travnatých ploch ve východní Evrope a strední
Asii

suroviny - prírodní látky, kupríkladu drevo, uhlí, bavlna

svetadíl - velké pevninské celky: Evropa, Asie, Afrika,
Severní a Jižní Amerika, Austrálie a Antarktida

teritorium - 1. velké území. 2. celá souše a more patrící
urcitému státu. 3. zeme nebo oblast ovládané jiným státem

textil - tkané ci pletené látky

travnaté plochy, savany, prérie - velká území pokrytá
travinami

tropické pásmo - horká, vlhká oblast u rovníku

tundra - studená, neúrodná oblast, kde je vetšina pudy
zmrzlá a vegetaci tvorí jen mechy, lišejníky a jiné menší
rostlinky schopné prežívat i v intenzivním chladu. Oblast
tundry leží u polárního kruhu, obdobná vegetace se
vyskytuje i v nejvyšších pohorích

údolí - dlouhá, vetšinou úzká prohloubenina v terénu,
kterou obvykle protéká reka

úrodná zeme - kvalitní puda, v níž se dobre darí vetšine
rostlin, jsou-li dostatecne zavlažovány (deštovými srážkami
nebo umele)

úroven more - prumerná výška hladiny more, používá se
jako základní bod pro merení nadmorské výšky

vegetace - spolecenství rostlin charakteristické pro urcitou
oblast

záliv - vodní plocha cástecne uzavrená souší

závislé území - oblast ci zeme ovládaná jiným státem

zemepisná délka - vzdálenost na východ ci západ od
greenwichského (nultého) poledníku merená ve stupních

zemepisná šírka - vzdálenost na sever nebo jih od rovníku
merená ve stupních

zemetresení - otresy zeme zpusobené náhlým pohybem
v cásti zemské kury

zemská kura - tvrdá svrchní vrstva povrchu Zeme. Zemská
kura je rozclenena do cástí zvaných desky

zemská osa - myšlená cára vedoucí stredem Zeme, kolem
níž se naše planeta otácí

životní prostredí - prírodní spolecenství rostlin a živocichu,
zejména v závislosti na nadmorské výšce, klimatu a pude



ZEMEPIS

SLUNCE
Zdánlivá magnituda: -26,8
Absolutní magnituda: 4,8

Doba rotace: 25 pozemských dní na rovníku, 34 dní
poblíž pólu

Prumer: 1 392 000 km
Hmotnost: 332 946 hmotností Zeme

Hustota: 1,4x vetší než hustota vody
Pritažlivost na povrchu: 27,9 x vetší než na Zemi

Složení: 92,1 % vodík, 7,8% helium, 0,1% ostatní prvky
Povrchová teplota: 5500 oe
Teplota v jádru: 15500 000 oe

Magnetické pole: až 10 OOOxsilnejší než na Zemi

MEsíc
Vzdálenost od Zeme: 384 401 km
Prumer: 3476 km

Hmotnost: 1,2 % hmotnosti Zeme
Atmosféra: žádná

Obežná doba Mesíce: pri pozorování ze Zeme trvá
doba od novu do novu 29,5 pozemského dne
vzhledem ke hvezdám je to 27,3 dne

Délka úplného zatmení: zhruba 1 hodina 40 minut

Prumerná cetnost mesícních i cástecných zatmení:
1-3krát rocne na celé polokouli

Teplota v jádru: 15 500 000 oe

Magnetické pole: velmi slabé

MERKUR
Objeven: odedávna
Objevitel: neznámý

Pozorovatelný: pouhým okem
Zdánlivá magnituda: -2 až +3
Vzdálenost od Slunce: 0,4 AU, 58 milionu km
Doba obehu (rok): 88 pozemských dní
Prumerná rychlost: 48 km/s
Sklon dráhy: 7,0°
Výstrednost dráhy: 0,21

Sklon rotacní osy: 0,5°
Doba rotace: 59 pozemských dní
Slunecní den: 176 pozemských dní
Prumer: 4875 km

Hmotnost: 55 % hmotnosti Zeme

Hustota: 5,4x vetší než hustota vody
Pritažlivost na povrchu: 0,38x zemská
Složení: kovy a horniny
Atmosféra: v podstate žádná

Prumerná teplota: -173 oe až 427 oe

Magnetické pole: 0,5 % pozemského
Pocet mesícu: žádný
Pocet prstencu: žádný

VENUŠE
Objevena: odedávna
Objevitel: neznámý

Pozorovatelná: pouhým okem
Zdánlivá magnituda: -4,0 až -4,6
Vzdálenost od Slunce: 0,7 AU, 108 milionu km
Doba obehu (rok): 225 pozemských dní
Prumerná rychlost: 35 km/s
Sklon dráhy: 3,4°
Výstrednost dráhy: 0,01
Sklon rotacní osy: 177,4°
Doba rotace: 243 pozemských dní
Slunecní den: 117pozemských dní
Prumer: 12 104 km

Hmotnost: 82 % hmotnosti Zeme

Hustota: 5,2x vetší než hustota vody
Pritažlivost na povrchu: 0,90x zemská
Složení: prevážne horniny•
Atmosféra: 97 % oxidu uhlicitého, 3 % dusíku
Tlak atmosféry: 96x zemský
Prumerná teplota: 470 oe

Magnetické pole: méne než 0,05 % pozemského
Pocet mesícu: žádný
Pocet prstencu: žádný

ZEME
Objevena: odedávna
Objevitel: neznámý

Vzdálenost od Slunce: 1 AU, 150 milionu km
Doba obehu (rok): 365,25 dne
Prumerná rychlost: 30 km/s
Sklon dráhy: 0°
Výstrednost dráhy: 0,02
Sklon rotacní osy: 23,5°
Doba rotace: 23 hodin 56 minut

Slunecní den: 24 pozemských hodin
Prumer: 12 756 km

Hmotnost: 6 x 1024 kg
Hustota: 5,5x vetší než hustota vody

Složení: prevážne horniny
Atmosféra: 78 % dusík, 21 % kyslík, dále voda, argon,

oxid uhlicitý
Prumerná teplota: 17 oe

Magnetické pole: 25-65 mikrotesla (0,25-0,65 Gaussu)
Pocet mesícu: 1

Pocet prstencu: žádný



MARS
Objeven: odedávna

Objevitel: neznámý

Pozorovatelný: pouhým okem

Zdánlivá magnituda: -2,6 až +1,8
Vzdálenost od Slunce: 1,5AU, 228 milionu km

Doba obehu (rok): 687 pozemských dní

Prumerná rychlost: 24 km/s
Sklon dráhy: 1,9°

Výstrednost dráhy: 0,09
Sklon rotacní osy: 25,2°
Doba rotace: 24 hodin 37 minut

Slunecní den: 24 hodin 40 minut

Prumer: 6780 km

Hmotnost: 64 % hmotnosti Zeme

Hustota: 3,9x vetší než hustota vody

Pritažlivost na povrchu: 0,38x zemská

Složení: prevážne horniny

Atmosféra: 95 % oxid uhlicitý, 2,7 % dusík,

1,6 % argon, další

Tlak atmosféry: 0,6 % zemského

Prumerná teplota: -59 oe

Magnetické pole: méne než 0,1 % pozemského
Pocet mesícu: 2

Pocet prstencu: žádný

JUPITER
Objeven: odedávna

Objevitel: neznámý

Pozorovatelný: pouhým okem

Zdánlivá magnituda: -25 až -1,2
Vzdálenost od Slunce: 5,2 AU, 778 milionu km

Doba obehu (rok): 11,9 pozemského roku

Prumerná rychlost: 13 km/s
Sklon dráhy: 1,3°

Výstrednost dráhy: 0,05

Sklon rotacní osy: 3,1°
Doba rotace: 9 hodin 55 minut

Slunecní den: shodný s dobou rotace
Prumer: 142 984 km

Hmotnost: 317,8x hmotnost Zeme

Hustota: 1,3x vetší než hustota vody

Pritažlivost ve vrchní atmosfére: 2,6x zemská

Složení: prevážne plyny

Atmosféra: 86 % vodík, 13 % helium, dále metan,
cpavek, voda

Prumerná teplota ve vrchní atmosfére: -108 oe

Magnetické pole: 7,lx pozemské
Pocet mesícu: 63

Pocet prstencu: 3

SATURN
Objeven: odedávna

Objevitel: neznámý

Pozorovatelný: pouhým okem

Zdánlivá magnituda: 0,6 až 1,5

Vzdálenost od Slunce: 9,6 AU, 1432 milionu km

Doba obehu (rok): 29,4 pozemského roku
Prumerná rychlost: 10 km/s
Sklon dráhy: 2,5°

Výstrednost dráhy: 0,05
Sklon rotacní osy: 26,7°
Doba rotace: 10 hodin 39 minut

Slunecní den: shodný s dobou rotace
Prumer: 120 533 km

Hmotnost: 95,2x hmotnost Zeme

Hustota: 0,7x hustota vody

Pritažlivost ve vrchní atmosfére: 1,1 x zemská

Složení: prevážne plyny

Atmosféra: 96 % vodík, 3,3 % helium, dále metan,
cpavek a další

Prumerná teplota ve vrchní atmosfére: -139 oe

Magnetické pole: 0,34násobek pozemského
Pocet mesícu: 56

Pocet prstencu: 7

URAN
Objeven: brezen 1781

Objevitel: William Herschel

Pozorovatelný: velmi výjimecne pouhým okem,
snadno dalekohledem

Zdánlivá magnituda: 5,5 až 5,9

Vzdálenost od Slunce: 19,2 AU, 2871 milionu km

Doba obehu (rok): 84,1 pozemského roku

Prumerná rychlost: 7 km/s

Sklon dráhy: 0,8°

Výstrednost dráhy: 0,04

Sklon rotacní osy: 97,9°
Doba rotace: 17hodin 14 minut

Slunecní den: shodný s dobou rotace
Prumer: 51 118km

Hmotnost: 14,5x hmotnost Zeme

Hustota: 1,3x vetší než hustota vody

Pritažlivost ve vrchní atmosfére: 0,90x zemská

Složení: prevážne plyny

-Atmosféra: 83 % vodík, 15 % helium, 2 % metan

Prumerná teplota ve vrchní atmosfére: -197 oe

Magnetické pole: 0,38x pozemské
Pocet mesícu: 27

Pocet prstencu: 11
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NEPTUN
Objeven: zárí 1846

Objevitel: Urbain Leverrier, John Couch Adams,
Johann Galle, Heinrich d'Arrest

Pozorovatelný: dalekohledem

Zdánlivá magnituda: 7,9

Vzdálenost od Slunce: 30,1 AU, 4498 milionu km

Doba obehu (rok): 164,9 pozemského roku

Prumerná rychlost: 5,5 km/s
Sklon dráhy: 1,80

Výstrednost dráhy: 0,01

Sklon rotacní osy: 29,60

Doba rotace: 16 hodin 7 minut

Slunecní den: shodný s dobou rotace
Prumer: 49 528 km

Hmotnost: 17,2x hmotnost Zeme

Hustota: 1,6x vetší než hustota vody

Pritažlivost ve vrchní atmosfére: l,lx zemská

Složení: prevážne plyny
Atmosféra: 80 % vodík, 19 % helium, 1 % metan

Prumerná teplota ve vrchní atmosfére: -201 °C

Magnetické pole: 22 % pozemského
Pocet mesícu: 8

Pocet prstencu: 13

CERES - trpaslicí planeta
Objeven: 1801
Objevitel: Piazzi

Vzdálenost od Slunce: 2,76 AU, 5914 milionu km

Doba obehu (rok): 4,6 roku
Doba rotace: 9 hodin 5 minut

Prumer: 913 km

VESMÍR

Velikost vesmíru: 13,7 miliardy svetelných let

Stárí vesmíru: asi 13,7 miliardy let
Nejslabší pozorovatelné galaxie: objekty 30. magni

tudy - ctyrmiliardkrát slabší, než lze spatrit okem
bez dalekohledu

Teplota zbytkového zárení: minus 270 °C

-" SVOJTKA&..Co.
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PLUTO - trpaslicí planeta
Objeven: únor 1930
Objevitel: Clyde Tombaugh
Pozorovatelný: dalekohledem
Zdánlivá magnituda: 13,7
Vzdálenost od Slunce: 39,5 AU, 5914 milionu km
Doba obehu (rok): 248 pozemských let
Prumerná rychlost: 5 km/s
Sklon dráhy: 17,10

Výstrednost dráhy: 0,25
Sklon rotacní osy: 122,50

Doba rotace: 6,4 pozemského dne
Slunecní den: shodný s dobou rotace
Prumer: 2304 km

Hmotnost: 0,2 % hmotnosti Zeme
Hustota: 2,lx vetší než hustota vody
Pritažlivost na povrchu: 0,065x zemská
Složení: horniny a led
Atmosféra: metan, dusík
Tlak atmosféry: tri milionkrát slabší než zemský
Prumerná teplota: -233 °C
Magnetické pole: neznámé
Pocet mesícu: 3

Pocet prstencu: žádný
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