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Studijní podklady v době mimořádného opatření
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

1. týden:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA!

Na výše přiloženém webovém odkazu naleznete testová ilustrační zadání k procvičování a k přípravě na didaktický test.
Součástí je také záznamový arch pro vyplňování odpovědí. Ten si vytiskněte a všechny úlohy zapisujte do něj. Udělejte
si testy z roku 19 i 20. Na nejbližší hodině si společně testy projdeme a zdůvodníme.

2. týden:
Pokračujeme v přípravě a opakování k příjímacím zkouškám - https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-
procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Tentokrát udělejte testy z roku 16-18. Postup je stejný jako při minulém úkolu. Kdo nemá tiskárnu, přepisuje do sešitu!
Práce se týká samozřejmě i těch, kteří se na nástavbové studium nechystají. Práce bude na nejbližší hodině
kontrolována a hodnocena.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-
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CIZÍ JAZYK
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OBČANSKÁ NAUKA
1. týden
Přečtěte si v učebnici kapitolu „O politickém extremismu, terorismu a…toleranci“ (str. 77., může se dle vydání učebnic
o pár stránek lišit) a udělejte si stručný zápis do sešitu (nejpodstatnější informace). Dále vypracujte otázky na str. 79
(hledáme odpověď) a úkol (1,2 na str. 85). Kontrola a hodnocení zadané domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden:
Do sešitu navrhněte týdenní jídelníček dle zásad zdravého životního stylu. Nezapomeňte na zastoupení základních
stavebních kamenů jídelníčku (cukry, tuky, bílkoviny). Inspiraci můžete hledat v sešitě, v publikacích nebo na webu.
Inspirujte se, nekopírujte! Práce bude kontrolována a hodnocena při nejbližším setkání.
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu a přípravě na přijímací zkoušky:

·  zadané podklady k zpracování,
· stránky TECHAMBITION.COM,
· stránky Marka Valáška.
· 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:
Téma: Funkce
Podtéma: definiční obor. Obor hodnot funkce

· Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (červená) str. 188 / 18,19. grafy
lze překreslit do sešitu a následně určit obory.

· Ze sbírky dále určování definičního oboru z předpisu str.189/21Stanovte
definiční obor funkce určené rovnicí. Rovnici funkce zjednodušte a sestrojte
její graf.

· Stanovte definiční obor funkce určené rovnicí:

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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· Zadané grafy překresli do sešitu a urči definiční obor, obor hodnot funkce.
Urči f(0), intervaly, kde je funkce rostoucí a klesající.

Zdroje:
HUDCOVÁ Milada,KUBIČIKOVÁ Libuše. Sbirka úloh z matematiky pro střední odborná učiliště a
střední odborné školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1999. 373 s. ISBN 80-85849-40-2.
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17.3.2020
POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA Matematika

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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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

Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,
práci v Techambition průběžně sleduji a těší mě Váš zájem.
Samostudium a domácí přípravu ohodnotím.
Pracovní listy doplňte, k dispozici tu máte řadu odkazů, kde velice zajímavým způsobem je téma
lineární funkce interpretována.
Čekají Vás přijímací zkoušky a tedy i čas na opakování staršího učiva.
Držím Vám palce, myslím na Vás a přeji pevné zdraví    Vaše matikářka

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
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cvičení 1 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


Verze k 18.03.2020 16/25



Verze k 18.03.2020 17/25

EKONOMIKA
Vyhledejte a naučte se hlavní činnosti pojišťovny a druhy pojištění.
zajišťovací - pojišťovna se zajišťuje u cizích pojišťoven pro případ, že by musela najednou plnit mnoho
velkých závazků, na které by její pojistný ani rezervní fond nestačil (záplavy, zemětřesení). Jednotlivé
pojišťovny se zajišťují navzájem.
zábranná - vyvíjení činnost propagační, výchovné a účastní se na zabezpečovacích zařízení (imobilizér
v automobilech, bezpečnostní vložky, alarmy) - snaha předcházet škodám, chránit majetek a zdraví
pojišťovací - pojištění je dobrovolné -  uzavírá se pojistnou smlouvou, nebo je pojištění zákonné a pak je
povinné.
https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/

KT – 13 – cv 2

Vyhledejte, nastudujte a zapište si do sešitu
a) Hierarchie zaměstnanců ve firmě
b) Vztahy nadřízenosti a podřízenosti
c) Organizační struktura ŠKODA AUTO

https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/
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STROJNICTVÍ
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MATERIÁLY
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
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ELEKTRONIKA
Prostudovat zaslaný materiál Síťové napájecí zdroje.

17.3. Nastudovat spínané zdroje, PWM (zaslaný materiál).
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
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AUTOELEKTRIKA
Prostudujte si kapitolu č.20 Palivová soustava ze skript Autoelektrika 2012
17.3. Prostudujte si kapitolu č.21 Výfuková soustava ze skript Autoelektrika 2012
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Ventilové rozvody

- Prostudujte uspořádání a druhy ventilových rozvodů, SV, OHV, OHC rozvod – učebnice Automobily 3 –
Motory str. 42 - 43

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:
· Jaký je účel ventilových rozvodů
· Jak je poháněn vačkový hřídel a jaké má otáčky
· Jaké jsou výhody a nevýhody SV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHC rozvodu

Téma k samostudiu – týden 13K:
Ventilové rozvody II.

- Prostudujte uspořádání hlavní části ventilových rozvodů I. – učebnice Automobily 3 – Motory str. 46 - 49
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· Z jakých částí se skládá ventil
· Jak se liší sací a výfukový ventil
· Co je ventilová vůle  a jak se měří
· Popiš funkci vedení a sedla ventilu
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ODBORNÝ VÝCVIK
1. Nastudujte měření osciloskopem uvedené v prezentaci, vypracujte úkol v MS PowerPoint, ve které popíšete

výhody, nevýhody nebo účel použití této metody. Rozsah prezentace min. 2xA4 - velikost písma max. 12.
Čerpat můžete i z jiných zdrojů. (internet)

Vypracovanou 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.

 Zdeněk Krézek, Vladimír Hozák


