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Studijní podklady v době mimořádného opatření
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Opakování určování slovních druhů. Otevřete si na daných stránkách kvíz a vyřešte.

https://www.pravopisne.cz/2016/06/test-slovni-druhy-pan-prstenu/

ZADÁNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO DRUHÝ ROČNÍK ( 2020)

Vybraný referát bude zpracován v MS PowerPoint. Připravte prezentaci vybraného tématu v zadané společenské
oblasti. Prezentace musí obsahovat nejméně šest snímků spojených s tématem + úvodní list, list se zdroji, tj. osm
listů celkem. Jeden s charakteristikou např. daného problému, popisu osobnosti, stavby, objevu ( doba vzniku,
uplatnění, stát, charakter, příklad osobností světových, českých, vysvětlení odborných termínů souvisejících s daným
tématem). Ohledně osobnosti neopomeňte -  datum narození, úmrtí, místo narození, alespoň některé zajímavosti ze
života( co by bulvár zveřejnil), charakter tvůrčích schopností, zvláštnost, zajímavosti tvorby. Může být ukázka z filmu,
fotografie, karikatury atd., která bude doplněna stručnou charakteristikou (názvem , dobou vzniku, autorem,  když je
znám ), citát atd.
Při přechodu snímků nepoužívejte  efekty, nenastavujte na snímcích. Použijte šablonu Škoda AUTO.
Pracovní snímky:
- odborný text (velikost písma volte dle vhodnosti – doporučuji 12-14 ), nutno zpracovat veškeré informace, text

zpracován srozumitelně, vysvětlit zkratky, cizí slova, složitější termíny, velikost obrazové dokumentace volit
vhodně

- obrazovou dokumentaci doplnit názvem díla, jménem autora a rokem vzniku,  obrázky možno prostřednictvím
školního scaneru zpracovat:)L Nyní ne!!!!

- datum zadání (16.3.2020), datum odevzdání v elektronické podobě (26.3.2020), dle daného termínu neproběhne
prezentace v hodině českého jazyka a literatury- nutno zaslat do termínu

- možno zaslat e-mailem průběžně na konzultaci
- neopomeňte uvést v závěru prezentace , z jakých zdrojů jste čerpali ( text, obrázky)+ datum stažení
- pokud práce nebude včas odevzdána či zpracována ledabyle, bude hodnoceno nedostatečně

Téma si vyberete pouze jedno a nesmí se
opakovat ve třídě u jiného spolužáka!!!!!!!
Zašlete na email: martina.nemcova@skoda-
auto.cz
REFERÁTY PRO DRUHÝ ROČNÍK  - 19.STOLETÍ

1. Thomas Edison  -19.století
2. Náboženství, jeho pozice v Evropě, postava papeže-19.století
3. G.Bell ( telefon ) – 19.století
4. Benz a jeho automobil –19.století
5. Lumiére a kinematograf –19.století
6. Freud a jeho psychoanalýza- 19.století
7. Bratři Wrightové- 19.století
8. Einstein a jeho teorie relativity –
9. V.I.Lenin –19.století
10. Nové materiály a jejich uplatnění- 19.století
11. Bleriot –19.století
12. Postavení anarchistů- 19.století

https://www.pravopisne.cz/2016/06/test-slovni-druhy-pan-prstenu/
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13. Alfred Dreyfus –19.století
14. Organizace prvních olympijských her –19.století
15. První začátky kolektivních sportů –19.století
16. Wilhelm Rontgen –19.století
17. Fotografie – 19.století
18. Zajímavé stavby světa 19.století
19. První metro –Lokomotiva a její rychlost –19.století
20. Automobilový průmysl ( zajímavosti )- 19.století
21. Drobné vynálezy, jež usnadnili lidem život ( holící strojek, vysavač, lednice, připínáček,

zdrhovadlo, opékač topinek atd. ) –19.století
22. Lékařství – nové metody, léky ( biochemie )
23. Boj se zákeřnými chorobami – 19.století (epidemie)
24. Významné regionální stavby –19.století
25. Významné stavby na území Rakouska –Uherska – Čechy 19.století
26. Nové materiály v oblasti stavebnictví 19.století
27. Významné stavby města  Liberce 19.století
28. Válečné konflikty 19.století v Evropě
29. Válečné konflikty 19.století ve světě
30. Historie prvního filmu konce 19.století
31. Vojenské zbraně 19.století
32. Politické ideologie 19.století (marxismus- leninismus)
33. Politické ideologie 19.století (komunismus)
34. Móda 19.století
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CIZÍ JAZYK
Nastudujte si https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy

A2 ANJ Skupina Vollman 12.týden

1. Doplňte si všechna cvičení na str. 116 SB

2. Nastudujte si tento odkaz https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy

3. Vypracujte test a výsledek zapište do sešitu https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-
cviceni-2

A2 ANJ  Vollman 13.týden
1. Poslechněte si píseň Fallin´ str.43 SB a doplňte chybějící slova https://www.youtube.com/watch?v=eTXHLlQFlvE

2. Zkuste do sešitu volně přeložit

3. Prohlédněte si obrázky ze str.45 SB  a vypracujte do sešitu odpovědi ze cvičení 1 a proveďte 2
VŠECHNY ÚKOLY DO SEŠITU SI OZNAČTE /datum, číslo str., cvičení/ KE KONTROLE

https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-
https://www.youtube.com/watch?v=eTXHLlQFlvE
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OBČANSKÁ NAUKA
Nastudujte a přepište do sešitu:
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Nastudujte a přepište do sešitu:



Verze k 18.03.2020 7/24

Zpracujte prezentaci:

Aktualita z oblasti kultury, sportu, politiky, ekologie, výzkumu atd. Aktualita musí být zacílena na události od roku
1918 do 1938.

Vybrané dvě  aktuality  budou zpracovány v MS PowerPoint. Každá bude z jiné oblasti společenského života. Mohou
být v jedné prezentaci. Prezentace musí obsahovat úvodní list, list se zdroji. Nezapomeňte na obrazovou
dokumentaci, nestačí pouze text!!!

Při přechodu snímků nepoužívejte  efekty, nenastavujte na snímcích. Použijte šablonu Škoda AUTO.

Zašlete na email: martina.nemi@skoda-auto.cz do 23.3.2020

mailto:martina.nemi:@skoda-auto.cz
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MATEMATIKA

Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu:
· zadané podklady k zpracování,
· stránky www.realisticky.cz
· stránky www.priklady.com
· stránky www.sbirkaprikladu.eu
· stránky www.priklady.eu
· stránky www.e-matematika.cz

Lomené výrazy
Matematika I pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, E. Calda, PROMETHEUS (učebnice)

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubičiková, PROMETHEUS (sbírka)

· Sbírka: str. 134/ Příklad 11a-d, str. 136/Příklad 12 – řešené příklady opište do sešitu – bude

kontrolováno!!!

· Sbírka: Samostatně vyřešte do sešitu – str. 135/94, 136/100 – bude kontrolováno!!!

2. Lineární rovnice
Matematika I pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, E. Calda, PROMETHEUS (učebnice)

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubičiková, PROMETHEUS (sbírka)

· Učebnice: str. 140 opište do sešitu rámeček Ekvivalentní úpravy rovnic

· Sbírka: Opište do sešitu – str. 149-150/řešený Příklad 1

· Sbírka: Opište do sešitu – str. 151/řešený Příklad 2

· Sbírka: Vypočítejte do sešitu – str. 150/4 c, g, 5 b, e, 6 a-c

pngwave.com/png-clip-art-awndj 1

http://www.realisticky.cz/
http://www.priklady.com/
http://www.sbirkaprikladu.eu/
http://www.priklady.eu/
http://www.e-matematika.cz/
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FYZIKA
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Nevyučují se
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cvičení z IKT – tvorba a formátování grafu
Zadání:

- na stránce https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf naleznete počty dodaných vozů ŠKODA AUTO za rok
2019. Vaším úkolem je vytvořit v programu MS Excel či v OpenOffice tabulku, která bude
obsahovat přehled typů všech vozidel a jejich prodejů za rok 2019.

- data v tabulce seřaďte dle nejprodávanějších vozů a tyto počty naformátujte jako číslo s oddělením
tisíců.

- pomocí funkce SUMA sečtěte všechny prodeje vozů a pomocí funkce POČET2 zjistěte počet typů
vozů.

- vytvořte skupinový sloupcový graf, který bude obsahovat všechny typy vozů a jejich prodeje.
- do grafu vložte legendu, názvy os a popisky dat. Dále navrhněte barevnou výplň pozadí grafu a

řadu graficky upravte alespoň třemi rozdílnými barvami.

KT – 13 – cv 2
Stejný příklad jako nahoře:

Ke studiu: nastuduj funkci „Počet2“ na následujícím internetovém odkazu.

https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2

Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresou v excelu
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
Relativní adresace již byla využita při hodinách (psaní vzorců v příkazovém řádku).
Téma „Absolutní adresa“ nastudujte na výše uvedeném odkazu. .
 a vypracujete následující tabulku.

Detail tabulky z Vašeho úkolu je v obrázku níže (Buňka B11 je zablokována dolarovými znaky), pokud stáhneme
myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane,
pokud buňku dolarovými znaky nezablokuji a stáhnu vzorce dolů.

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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KT – 14 – cv 3
Podmíněné výpočty v Excelu
Zadání:

· na stránce https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4 naleznete výukové video o funkcích
COUNTIF, SUMIF a AVERAGEIF. Tyto funkce se používají pro podmíněné výpočty.

· vytvořte si svoji tabulku a uvedené funkce vyzkoušejte. V tabulce můžete použít libovolná data
nebo můžete i upravit z předchozího cvičení tabulku prodejů vozů za rok 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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EKONOMIKA
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STROJNICTVÍ
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MATERIÁLY
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
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ELEKTRONIKA
12.3. Prostudujte kapitolu Tyristor z materiálu Elektronika Mařan
17.3. Prostudujte kapitolu Triak z materiálu Elektronika Mařan
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
12.3. Prostudujte kapitolu č.9 Měření výkonu ze skript EME1
Vyzkoušejte si tvorbu grafu výkonu žárovky v Excelu (musí být x-y bodový s vyhlazenými spojnicemi) z kapitoly 12.4
ze skript EME2
17.3. Prostudujte kapitolu č.10 Měření elektrické práce ze skript EME1

Umět popsat a používat digitální multimetr.
Shlédnout videa z odkazů: cca 80min
Připravit si dotazy k funkcím multimetru.
https://www.youtube.com/watch?v=Qi0fy-7aw9s
https://www.youtube.com/watch?v=n74OrmvfDlI

https://www.youtube.com/watch?v=Qi0fy-7aw9s
https://www.youtube.com/watch?v=n74OrmvfDlI
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AUTOELEKTRIKA
12.3. Prostudujte si kapitolu č.8 Zapalování ze skript Autoelektrika 2012
17.3. Prostudujte si kapitoly č.9.1 až 9.3 Snímače ze skript Autoelektrika 2012
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Výfukové potrubí

- Prostudujte uspořádání výfukového potrubí – učebnice Automobily 4 – Příslušenství - str. 142-143
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· Jaký je účel výfukového potrubí
· Jaký je účel katalyzátoru
· Jaké jsou druhy a funkce tlumiče výfuku

Téma k samostudiu – týden 13K:
Sací potrubí

- Prostudujte uspořádání sacího potrubí – učebnice Automobily 3 – Motory- str. 23 - 27
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· Jaký je účel sacího potrubí
· Co znamená variabilní sací potrubí
· Jaká je funkce sacího potrubí s proměnnou délkou sacího kanálu
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ODBORNÝ VÝCVIK

1. Vypracujte prezentaci, ve které porovnáte stejnosměrný a střídavý generátor (parametry, konstrukce, výhody
nevýhody) – rozsah prezentace min. 2xA4 – velikost písma max. 12. Bez obrázků.

2. Vypracujte prezentaci, ve které porovnáte veškeré nezávislé zdroje proudu (automobilové) – rozsah
prezentace min. 2xA4 - velikost písma max. 12. Bez obrázků.

3. Nastudujte snímače uvedené v prezentaci, vypracujte prezentaci, ve které popíšete většinu snímačů
v automobilech a jejich nejčastější závady, způsoby kontroly správné funkce snímače. Rozsah prezentace
min. 2xA4 - velikost písma max. 12. Bez obrázků.

Vypracované prezentace zašlete na naše pracovní maily, nejpozději do 1. 4. 2020 do 15:00.
Nápadně podobné prezentace budou hodnoceny jako nevypracované.
Známky budou použity do klasifikace s hodnotou A.

Tomáš Bauer, Zdeněk Krézek


