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Studijní podklady v době mimořádného opatření 

 

Třída: S2.E (Mechanik elektronik) 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Literatura: Světový realismus a naturalismus: samostudium a vypracování výpisků: celé téma: učebnice Didaktis 
str. 102-113, ukázky v pracovním sešitě 70-77. Na základě nastudovaného vypracovat výpisky. 
Procvičení Kahoot: odkazy:  
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/83fad803-29dc-4b46-be82-d2c7f1271f60 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus-opakovani/685c8c98-23be-442f-9b08-97cb4fceb441 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/56bc1a2f-ceca-4f06-85ef-1f966c767db2 
 
Mluvnice:  Tvarosloví: shoda podmětu s přísudkem: https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-
lexikalni/shoda-podmetu-s-přísudkem  (v odkaze jsou i on-line cvičení k procvičení a pdf cvičení s řešením) 
Cvičení – viz níže – prosím vypracujte do sešitu. 

 
Další slovní druhy: Příslovce (zopakovat vše, co víte), cvičení vypracujte do sešitu 

https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/83fad803-29dc-4b46-be82-d2c7f1271f60
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus-opakovani/685c8c98-23be-442f-9b08-97cb4fceb441
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/56bc1a2f-ceca-4f06-85ef-1f966c767db2
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
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TIP:   pořady na ČT 1 (v úterý a čtvrtek ve 14,00 hod)– příprava na přijímací zkoušky zahrnuje shrnutí veškerého 
pravopisu  -  což se vždycky hodí . 
 

 
 



 

Verze k 18.03.2020 5/34 

CIZÍ JAZYK 
Skupina A.Brádlové:  

Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 

1.WISHES – PRESENT, PAST (REGRETS), COMPLAINTS: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006101701-praci-vety-wish-clauses  

2. přílohy – cvičení – na portále Edmodo  

V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: andrea.bradlova@skoda-

auto.cz, popř. tel. 603287861 

 

ZADÁNÍ 23.-27.3. 

1.Slovní zásoba UNIT 9 - CRIMES AND CRIMINALS - STUDENT´S BOOK, str. 84 / cv.1,2, 5 + 

VOCABULARY BUILDER - str-. 132 / Part 1 - cv. 1,2,4 + Part 2 - cv. 5 (nastudovat, jaké přípony 

využíváme k tvorbě podstatných jmen jako označení osoby, která dělá určitou aktivitu) + následně cv.6,7  

2. WORKBOOK - str. 80 / cv. 1,4,5  

3. QUIZLET - složka s názvem "MS Pre-intermediate UNIT 9 (Crime scene)" - já uvidím, kdo budete 

trénovat:) Též si zkuste vygenerovat test a otestovat se.  

4. Vypracujte zadání - viz příloha na Edmodu - buď do sešitu nebo si stáhněte a vyplňte ve vytištěné kopii. 
 
Skupina Vyšohlíd: 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 Nastudujte slovní zásobu U9 „Crime and Criminals“ + slovíčka z videa 

https://www.youtube.com/watch?v=e_cvIjWOdec 

 Učebnice p.85 Past Perfect (studium) + WKBK p. 81 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006101701-praci-vety-wish-clauses
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=e_cvIjWOdec
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
Právní ochrana v ČR – výpisky str. 52 – 55 
Důležitá právní odvětví – výpisky str. 58 – 59 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY 
 
Učebnice 
Občanské právo – výpisky do sešitu z tématu a uvedených příkladů str. 59 – 64 
- Nemajetkové právní vztahy 
- Majetkové právní vztahy 
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DĚJEPIS 
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MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška. 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 

 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 

 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 

 

 

 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 

 
https://onlineschool.cz/ 

 
 

Úkoly ke zpracování: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
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Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

 

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 

 

 

Lineární lomená funkce – nepřímá úměrnost 

 

1) www.realisticky.cz  Učebnice – Matematika SŠ – 2 Funkce a rovnice – 6 lineární lomená funkce  

020601 Lineární lomená funkce  Lekce  Příklady 1 až 4 vypracuj do sešitu 

 

2) Nyní prostuduj a zapiš do sešitu následující text, grafy narýsuj: 

 

 

 

http://www.realisticky.cz/
http://www.realisticky.cz/hodina.php?id=1407
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20SŠ/02%20Funkce%20a%20rovnice/06%20Lineární%20lomená%20funkce/01%20Lineární%20lomená%20funkce.pdf
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3) Techambition.cz 

4) PS4 vypracuj úlohy 1 – 11 na straně 70 – 72 
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FYZIKA 
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Učebnice str 101 - 102 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Sk.7 
Příklad č.1:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program.  
 
 
Příklad č.2:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm,  
2x rádius, 3x šikmá plocha, + náčrtek  
 
Příklad č.3:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm, 
koule, 3x rádius, 2x šikmá plocha, + náčrtek 
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
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MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

Témata k prostudování (týden 16. 3. až 20. 3.) 

 Měřicí transformátory napětí a proudu 

Důležité v tématu: 

 Význam měřicích transformátorů napětí a proudu 

 Měřicí transformátor napětí – zapojení, parametry, označení svorek 

 Měřicí transformátor proudu – zapojení, parametry, označení svorek 

Studijní materiály – budou zaslány emailem, případně jsou na týmovém webu 
 
Týden 23. 3. – 27. 3. 
 

Témata k prostudování: 

 Autotransformátor 

 Svařovací a rozptylový transformátor 

Důležité: 

 Schéma autotransformátoru, vlastnosti ve srovnání s normálním transformátorem 

 Pojmy – průchozí výkon, indukčně přenášený výkon, vztah mezi nimi. 

 Svařovací transformátor – vlastnosti a využití 

 Rozptylový transformátor – vlastnosti a využití 

Studijní materiály – Příručka elektrotechnika, email 

Pokyny: Do sešitu schéma autotransformátoru, využití, vztah mezi průchozím a indukčně přenášeným 
(typovým) výkonem. Svařovací a rozptylový transformátor – vlastnosti a využití 

Další pokyny v emailu 
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ELEKTRONIKA 
Témata k prostudování (týden 16. 3. až 20. 3.) 

 Výkonové zesilovače 

Důležité v tématu: 

 Jednočinné zesilovače – zapojení, vlastnosti 

 Dvojčinné zesilovače – zapojení, vlastnosti 

Studijní materiály – budou zaslány emailem, případně jsou na týmovém webu 
 
Týden 23. 3. – 27. 3. 
 
Témata k prostudování: 

 Rozdílový zesilovač 

Důležité: 

 Základní schéma zapojení  

 Funkce zapojení 

 
Studijní materiály – Příručka elektrotechnika (kapitola „Operační zesilovače“ s. 220 – nutno ověřit) 

Další pokyny v emailu 
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
Témata k prostudování (týden 16. 3. až 20. 3.): 

 Měření elektrického výkonu a práce 

Důležité v tématu: 

Měření výkonu: 

 Analogové a digitální wattmetry – jejich vlastnosti a zapojení do obvodu 

 Měření stejnosměrného výkonu voltmetrem a ampérmetrem – schéma zapojení, výpočet výkonu, přímé 
měření stejnosměrného výkonu 

 Měření střídavého výkonu v jednofázové a třífázové síti – schémata pro měření činného, jalového a 
zdánlivého výkonu (třífázová síť - pouze zapojení se dvěma nebo třemi wattmetry) 

Měření elektrické práce 

 Analogové a digitální elektroměry – vlastnosti a zapojení do obvodu 

 Měření stejnosměrné a střídavé elektrické práce – schémata zapojení podobně jako uměření výkonu 

Studijní materiály: 

Skripta „EME I“, Příručka elektrotechnika, Skripta „Elektrotechnická měření – skripta“, (budou zaslány emailem, 
případně jsou na týmovém webu) 
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AUTOMATIZACE 
Prostudujte problematiku akčních členů odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Dlen 
 
Téma nespojitá regulace 
Zpracujte prezentaci na téma rychlá nespojitá regulace a pošlete ji na můj email. 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Dlen
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ČÍSLICOVÁ TECHNIKA 
Prostudujte integrované synchronní čítače. 
 

 

 
Zjistěte čísla vyráběných integrovaných obvodů 
 
Téma Paměti. 
Prostudujte kap. 9. z učebnice Číslicová technika 
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY 
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
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TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
 Pro UVS 74: 
 
Pokračujeme alespoň na teoretické úrovni v tématu „Zpětnovazební monolitické stabilizátory“ 
 
Úloha 1: 
 
Navrhni a to včetně usměrňovače a filtru zdroj stabilizovaného kladného napětí o hodnotě 9V s IO typu 78xx, 
s maximálním proudovým zatížením do 1 A . Odkaz na katalogový list např.zde: 
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-004.1.pdf 
 
Pro návrh usměrňovače a filtru lze využít např. program PSU II. Odkaz zde: 
 
http://duncanamps.com/psud2/index.html 
 
pro kreslení schématu lze využít např. Program proficad. Odkaz zde: 
 
https://proficad.cz/ 
 
pro simulaci el. obvodu lze použít např. LTSpice – odkaz zde: 
 
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html 
 
Celou práci pak zpracuj ve standardním laboratorním protokolu.  
V sekci měření můžeš použít výsledky ze simulátoru „LTSpice“. (Budou se od reálného obvodu mírně lišit) 
 
Jakým způsobem by jsi s obvodem 78xx navrhl zdroj s výstupním napětím 10 V +- 0,2 V ? 
 
Úloha 2: Navrhni zdroj symetrického napětí +15 V -15V s obvody typu 78xx a …. to vyhledej v katal. Listech. 
 
Odkaz na katalogový list např.zde: 
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-004.1.pdf 
 
Pro návrh usměrňovače a filtru lze využít např. program PSU II. Odkaz zde: 
 
http://duncanamps.com/psud2/index.html 
 
pro kreslení schématu lze využít např. Program proficad. Odkaz zde: 
 
https://proficad.cz/ 
 
pro simulaci el. obvodu lze použít např. LTSpice – odkaz zde: 
 
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html 
 
Celou práci pak zpracuj ve standardním laboratorním protokolu.  
V sekci měření můžeš použít výsledky ze simulátoru „LTSpice“. (Budou se od reálného obvodu mírně lišit) 
 
Tyto dvě úlohy vypracuj do 25.03.2020 a zašli na můj e-mail ( Tomas.Seben@skoda-auto.cz) 
 
Na další stránce najdeš ještě jednu úlohu na návrh zdroje a to nastavitelného. 
 
 
 
 
 
 

https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-004.1.pdf
http://duncanamps.com/psud2/index.html
https://proficad.cz/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-004.1.pdf
http://duncanamps.com/psud2/index.html
https://proficad.cz/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
mailto:Tomas.Seben@skoda-auto.cz
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Úloha 3:  
 
Navrhni a to včetně usměrňovače a filtru stabilizovaný zdroj napětí na bázi monolitického stabilizátoru řady LM31x 
s výstupním napětím 6,3 V a maximálním proudovým odběrem 1,5 A. 
 
Odkaz na katalogový list je např. zde: 
 
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.331-004.1.pdf 
 
Pro návrh usměrňovače a filtru lze využít např. program PSU II. Odkaz zde: 
 
http://duncanamps.com/psud2/index.html 
 
pro kreslení schématu lze využít např. Program proficad. Odkaz zde: 
 
https://proficad.cz/ 
 
pro simulaci el. obvodu lze použít např. LTSpice – odkaz zde: 
 
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html 
 
Celou práci pak zpracuj ve standardním laboratorním protokolu.  
V sekci měření můžeš použít výsledky ze simulátoru „LTSpice“. (Budou se od reálného obvodu mírně lišit) 
 
Tuto úlohu vypracuj do 03.04.2020 a zašli na můj e-mail ( Tomas.Seben@skoda-auto.cz) 
 
 
Dále pro studium simulace součástek a elektronických obvodů využij tento odkaz: 
 
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html 
 
Zaměř se hlavně na část  „Passive filters“, což bude jedno z témat pro další studium. 
 
 
 
 

https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.331-004.1.pdf
http://duncanamps.com/psud2/index.html
https://proficad.cz/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
mailto:Tomas.Seben@skoda-auto.cz
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
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SOUVISLÁ PRAXE 
 


