
Předmět Ročník Téma, znalosti, dovednosti 

Český jazyk 9. ročník Mluvnice - slovní zásoba, pravopis, tvoření slov, tvarosloví - slovní 
druhy, určování skladebních dvojic, věty hlavní a vedlejší, druhy 
vedlejších vět, složitá souvětí 
Literatura - literární druhy a žánry v průběhu století - starověk, 
středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, národní 
obrození, realismus 
Sloh - charakteristika, výklad, úvaha, fejeton 

Matematika 9. ročník 1. Úpravy algebraických výrazů 
2. Lomené výrazy 
3. Funkce lineární a kvadratická 
4. Goniometrické funkce 
5. Soustavy rovnic 
6. Nerovnice 
7. Jehlan 
8. Kužel 
9. Koule  
10. Podobnost 

Fyzika 9. ročník Elektromagnetismus 

el. práce, el. energie, výkon el. proudu, mag, pole cívky 
s proudem, elektromagnet, elektromotor, elektromagnetická 
indukce, stř. proud, stř. napětí, transformátor, el. síť, vedení 
proudu v kapalinách, plynech, polovodičích, dioda, ochrana před 
úrazem el. proudem, první pomoc při úrazu el. proudem 

Optika 

lom světla, čočky, optické vlastnosti oka, optické přístroje, 

Radioaktivita 

atomové jádro, radioaktivita, jaderné reakce, jaderná elektrárna, 
ochrana pře zářením 

Vesmír 

Sluneční soustava, kosmonautika 

Přírodopis 9. ročník vznik a stavba Země, nerosty, horniny, geologické děje, půdy, 

geologická období, geologická stavba ČR, životní prostředí a vliv 
člověka na něj 

Zeměpis 9. ročník 1. Česká republika- kraje 
2. Hospodářský zeměpis ( obyvatelstvo, náboženství, 

hospodářství, politický zeměpis, globální problémy 
světa…)  

Občanská 
výchova 

9. ročník 1. Člověk a rodinný život 
2. Člověk a pracovní život 
3. Stát a právo 
4. Stát a hospodářství 
5. Nadnárodní společenství 

Anglický 
jazyk 

9. ročník Konverzační témata: 

 Já a moje rodina 

 Moje aktivity 

 Oblíbené TV programy 

 Moje (tajná) přání 

 Problémy mladých  



 Péče o zdraví 

Mluvnice: 

 Zvratná a zdůrazňovací zájmena 

 Tázací dovětky 

 Minulý čas průběhový 

 Předpřítomný čas průběhový 

 Předminulý čas 

 Trpný rod 

 Used to … 

 Podmínková věta I. a II. typu 

Německý 
jazyk 

9. ročník Moje město, osobní dopis, dotazník 
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a 
konverzaci,  
komunikuje v jednoduchých běžných situacích, používá základní 
gramatické struktury a věty, napíše krátký jednoduchý osobní 
dopis, vyplní jednoduchý formulář 

Dějepis 9. ročník 1. I. světová válka 
2. Svět a ČSR mezi světovými válkami 
3. II. světová válka 
4. ČSR a svět po II. světové válce 

 


