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Seminář a cvičení z matematiky

Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Parametrické rovnice



Matematická indukce



Složitější exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice



Stereometrie – metrické úlohy



Analytická geometrie v prostoru



Složitější grafy goniometrických funkcí



Opakování celků středoškolské matematiky a jejich vzájemné provázání

Dvouletý:

4.ročník



Matice, soustavy rovnic řešené metodou úpravy matic a pomocí determinantů



Parametrické rovnice



Rovnice vyššího řádu



Podobná zobrazení – stejnolehlost



Diferenciální a integrální počet



Opakování celků středoškolské matematiky a jejich vzájemné provázání

Jednoletý:

4.ročník



Parametrické rovnice



Matematická indukce



Složitější exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice



Stereometrie – metrické úlohy



Analytická geometrie v prostoru



Složitější grafy goniometrických funkcí



Opakování celků středoškolské matematiky a jejich vzájemné provázání
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Seminář z psychologie

Délka studia:

dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



psychologie osobnosti – její struktura, temperament, charakter, emocionalita,
prožívání, schopnosti, paměť, učení – průřezové téma 3.11.1. 2)



komunikace – průřezové téma 3.11.1. 3)



socializace



psychohygiena- faktory duševního zdraví, druhy duševního poruch, závislosti,
prevence…

Dvouletý:

4.ročník



vývojová psychologie



základní kapitoly z dějin psychologie, významné osobnosti a směry



-psychologie práce



vybrané kapitoly podle zájmu studentů- např. grafologie, arteterapie
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3 Informační technologie
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Jednoletý:

4.ročník



Informační zdroje a jejich využívání - základy



Relační databáze - základy



Počítačová grafika - základy



Počítačové sítě, operační systémy - základy



Algoritmizace úloh, aplikační programy – základy



Výběr ze zadaných témat je variabilní, v závislosti na délce semináře, na
schopnostech studentů a výstupních požadavcích.

Dvouletý:

3.ročník



Informační zdroje a jejich využívání - základy



Relační databáze - základy



Počítačová grafika - základy



Počítačové sítě, operační systémy - základy



Algoritmizace úloh, aplikační programy – základy

Dvouletý:

4.ročník



Informační zdroje a jejich využívání



Relační databáze



Počítačová grafika



Počítačové sítě, operační systémy



Algoritmizace úloh, aplikační programy
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4 Programování
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Jednoletý:

4.ročník



Algoritmus a jeho vlastnosti



Základní struktura programu, paměťová a časová náročnost



Řídící struktury



Strukturované programování



Příkazy vstupu a výstupu



Práce se soubory



Funkce, rekurze



Vyhledávání a třídění

Dvouletý:

3.ročník



Algoritmus a jeho vlastnosti



Základní struktura programu, paměťová a časová náročnost



Řídící struktury



Strukturované programování



Příkazy vstupu a výstupu



Práce se soubory



Funkce, rekurze



Vyhledávání a třídění

Dvouletý:

4.ročník



Objektově orientované programování



Datové typy, datové struktury, dynamické datové struktury



Práce s pamětí, ukazatele
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5 Latinský jazyk
Délka studia:

Jednoletý

Jednoletý:

4.ročník

Latinská výslovnost, základní mluvnické termíny
1. deklinace, základní latinské předložky
1. konjugace, 2. konjugace
2. deklinace, maskulina, neutra
Adjektiva, adverbia
3. konjugace, 4. konjugace
Zájmena osobní a přivlastňovací
Indikativ imperfekta aktiva a pasiva
Sloveso esse a složeniny
3. deklinace, maskulina, feminina, neutra
Slovesa mezi 3. a 4. konjugací, slovesa deponentní
Futurum sloves
Číslovky 1 – 10
4. deklinace, 5. deklinace
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6 Kapitoly ze zeměpisu
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Země jako vesmírné těleso



Kartografie



Kartografické terénní cvičení



Krajinná sféra



Demografie

Dvouletý:

4.ročník



Regionální zeměpis světadílů



Ekonomické sféry hospodářství



Jádrové oblasti světa



Ohniska napětí ve světě – průřezové téma 3.11.2. 1), 3)

Jednoletý:

4.ročník



Krajinná sféra



Demografie



Regionální zeměpis světadílů



Ekonomické sféry hospodářství
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7 Kapitoly z dějepisu
Délka studia:

Dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Práce na projektech dle aktuálního zapojení



Základy studia dějepisu



Metody historikovy práce – prameny, archivářská práce



Pomocné vědy historické



Technika zpracování seminární práce



Výběr témat seminární práce – region, portrét, architektura objektů



Souvislost historického vývoje a kulturních (duchovních) směrů

Dvouletý:


4. ročník

Úvod do studia historie, historické prameny a jejich třídění, archivy, práce
historika



Informační zdroje k moderním dějinám, internetové stránky, metoda orální
historie




Československo v letech 1938-45
Holocaust
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8 Seminář a cvičení z fyziky
Délka studia:

Dvouletý nebo jednoletý

Dvouletý:

3.ročník

Kinematika
Souřadnicové systémy, polohový vektor, skládání pohybů. Rovnoměrně zrychlený
pohyb po kružnici, úhlové zrychlení, tečné a normálové zrychlení.
Dynamika
Komplexní úlohy z dynamiky, inerciální a neinerciální systémy, setrvačná síla
Práce, energie, výkon
Využití zákona zachování energie a hybnosti, pružný a nepružný ráz těles
Gravitační pole
Tíha, tíhová síla, Coriolisova síla. Pohyby v homogenním gravitačním poli, vrhy,
řešení komplexních úloh. Gravitační pole Slunce.
Mechanika tuhého tělesa
Momentové věty, moment hybnosti, zákony zachování. Analogie pohybu
translačního a rotačního. Skládání a rozklad sil.
Mechanika tekutin
Praktické aplikace rovnice kontinuity a Bernoulliovy rovnice. Odpor prostředí,
fyzika letu. Reálná kapalina.
Základy molekulové fyziky a termiky
Molekulárně kinetická teorie plynů. Rovnovážný stav soustavy. Absolutní teplota.
Ideální plyn
Odvození stavové rovnice id. plynu. Práce plynu při konstantním a proměnném
tlaku. 3. termodynamický zákon
Pevné látky
Krystalová mřížka, její poruchy.
Kapaliny
Povrchové síly, povrchové napětí při kontaktu více prostředí
Změny skupenství
Fázový diagram, sytá a přehřátá pára. Základní pojmy z meteorologie
Mechanické kmitání a vlnění.
Kinematika kmitavého pohybu. Řešení úloh s rovnicemi mechanického vlnění.
Skládání kmitání a vlnění. Chvění soustav. Ohyb vlnění.
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Dvouletý:

4. ročník

Elektrostatika
Pohyb nabité částice v elektrickém poli. Elektrický potenciál. Energie elektrického
pole kondenzátoru.
Elektrický proud v kovech
Kirchhoffovy zákony, řešení složitějších sítí
Elektrický proud v látkách
Dioda, dvoucestný usměrňovač, tranzistor. Faradayovy zákony elektrolýzy. Výboje
při atmosférickém a nižším tlaku. Katodové a kanálové záření. VA charakteristiky.
Mechanické kmitání a vlnění.
Kinematika kmitavého pohybu. Řešení úloh s rovnicemi mechanického vlnění.
Skládání kmitání a vlnění. Chvění soustav. Ohyb vlnění.
Stacionární magnetické pole
Magnetické vlastnosti látek. Pohyb nabité částice v magnetickém poli, praktické
aplikace.
Nestacionární magnetické pole
Magnetické pole cívky vlastní indukce, přechodný děj. Elektromagnetický oscilátor.
Dipól, elektromagnetické vlnění.
Optika
Zobrazovací soustavy. Vlnový charakter světla, interference, ohyb. Spektra látek.
Fotometrie.
Kvantová fyzika
Kompletní učivo v rozsahu středoškolské fyziky
Atomová fyzika
Kompletní učivo v rozsahu středoškolské fyziky
Speciální teorie relativity
Kompletní učivo v rozsahu středoškolské fyziky
Vesmír
Kompletní učivo v rozsahu středoškolské fyziky
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Jednoletý:

4.ročník

Úvod do fyziky
Fyzikální veličiny a jednotky, základní jednotky SI, určení jednotek pomocí
základních jednotek SI.
Mechanika
Prohloubení základních poznatků z mechaniky. Neinerciální vztažné soustavy,
pohyby v homogenním gravitačním poli Země. Důraz kladen zejména na látky často
se vyskytující v přijímacích zkouškách na VŠ.
Molekulová fyzika a termika
Prohloubení základních poznatků z molekulové fyziky a termiky. Střední
kvadratická rychlost, adiabatický děj, fázový diagram. Důraz kladen zejména na
látky často se vyskytující v přijímacích zkouškách na VŠ.
Mechanické kmitání a vlnění
Prohloubení základních poznatků z mechanického kmitání a vlnění. Odraz, lom a
ohyb vlnění, Huygensův princip. Důraz kladen zejména na látky často se vyskytující
v přijímacích zkouškách na VŠ.
Elektřina a magnetismus
Prohloubení základních poznatků z elektřiny a magnetismu. Tranzistor, přechodný
děj. Důraz kladen zejména na látky často se vyskytující v přijímacích zkouškách na
VŠ.
Optika
Prohloubení základních poznatků z optiky. Interference na tenké vrstvě, ohyb na
optické mřížce. Důraz kladen zejména na látky často se vyskytující v přijímacích
zkouškách na VŠ.
Speciální teorie relativity
Prohloubení základních poznatků ze speciální teorie relativity. Relativistická
hmotnost. Důraz kladen zejména na látky často se vyskytující v přijímacích
zkouškách na VŠ.
Fyzika mikrosvěta
Prohloubení základních poznatků fyziky mikrosvěta. Přenos energie zářením,
základy kvantové teorie, rozpadový zákon. Důraz kladen zejména na látky často se
vyskytující v přijímacích zkouškách na VŠ.
Astrofyzika
Prohloubení základních poznatků z astrofyziky. Pohyby kosmických těles. Důraz
kladen zejména na látky často se vyskytující v přijímacích zkouškách na VŠ.
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9 Seminář a cvičení z biologie
Délka studia:

Dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Buňka (stavba, funkce, membrány, transportní děje, životní cyklus).



Biologie člověka (kosterní a svalová soustava).



Určování vybraných skupin živočichů (adaptace, fylogeneze, hlavní určovací
znaky).



Etologie živočichů.



Parazitismus (rostlin, hub, živočichů).



Krytosemenné rostliny (květ, plod, nejvýznamnější čeledě a zástupci).



Stromy a keře.



Terénní ornitologie a botanika.

Dvouletý:

4.ročník

Fylogenetický vývoj orgánových soustav:


kosterní a pohybové soustavy



soustav přeměny látkové



regulační a řídící soustavy



reprodukční soustavy

Ekologie:


ekologie jako vědní obor, rozdělení ekologie



organismy a prostředí (biotické a abiotické faktory), (průřezové téma 3.11.4 bod
1)



člověk a prostředí (antropoekologie), (průřezové téma 3.11.4 bod 2)



ochrana a tvorba životního prostředí (průřezové téma 3.11.4 bod 3)



ekologie a budoucnost

Genetika:


molekulární základy dědičnosti



genetika buněk



genetika mnohobuněčného organismu



genetická proměnlivost



genetika populací


genetika člověka
Metody a formy práce:


terénní exkurze- pracovní listy



samostatná/ skupinová práce s odbornou literaturou, PC, internetem
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referáty, seminární práce



laboratorní cvičení



výklad



určování a zařazování přírodnin podle atlasů



návštěva biologických expozic (podle aktuální nabídky)



beseda s odborníkem (dle možností)



kontrolní testy



výukové filmy, programy
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10 Deskriptivní geometrie
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník

Konstrukce kuželoseček
Mongeovo promítání


Zobrazení lineárních útvarů a vztahů mezi nimi



Zobrazení mnohostěnů v obecné poloze, řezy mnohostěnů



Zobrazení rotačních těles v obecné poloze



Řezy rotačních těles v základní poloze

Kotované promítání
Zobrazení lineárních útvarů a vztahů mezi nimi
Dvouletý:

4.ročník

Pravoúhlá axonometrie


Zobrazení lineárních útvarů a vztahů mezi nimi



Zobrazení mnohostěnů v obecné poloze, řezy mnohostěnů



Zobrazení rotačních těles v základní poloze

Jednoletý:

4.ročník

Konstrukce kuželoseček
Mongeovo promítání


Zobrazení lineárních útvarů a vztahů mezi nimi



Zobrazení mnohostěnů v obecné poloze, řezy mnohostěnů



Zobrazení rotačních těles v obecné poloze

Pravoúhlá axonometrie


Zobrazení lineárních útvarů a vztahů mezi nimi



Zobrazení mnohostěnů v obecné poloze, řezy mnohostěnů



Zobrazení rotačních těles v základní poloze
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11 Společenskovědní seminář
Délka studia:

dvouletý nebo jednoletý

Dvouletý:

3.ročník

I. Psychologie


Lidská osobnost



Duševní zdraví a rozvoj osobnosti

II. Sociologie


Sociální vztahy a struktura společnosti– průřezové téma 3.11.1. 3), 4), 5)



Mediální výchova

III. Ekonomie


Ekonomika a stát



Ekonomický život společnosti v praxi

Dvouletý:

4.ročník

IV.Politologie


Politický život ve státě



Já jako občan českého státu

V. Právo


Systém práva



Právo v každodenním životě

Jednoletý:

4. ročník

Sociologie jako věda


Sociální vztahy, sociální skupiny, struktura společnosti



Socializace, komunikace, kultura

Politický systém a fungování demokracie
Ústava ČR a dělba moci
Právo a jeho význam


Občanské, rodinné a trestní právo

Mezinárodní vztahy
Základy ekonomie


Hospodářský proces a hospodářská politika



Peníze a finanční instituce

Management a marketing, firmy a jejich právní normy
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12 Konverzace v anglickém jazyce
Délka studia:

jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Family life



People and society



Shops and services



Home



Nature - průřezové téma 3. 11. 4, 2)



School and education – průřezové téma 3.11.2. 5)

Dvouletý:

4.ročník



Work



Health



Sport



Free time and culture



Travel – průřezové téma 3. 11. 2. 4)



Science and technologi

Jednoletý:

4.ročník



Personal description, character, appearance



Culture and art



Sport, leisure time



Our country, the capital city, the system of government, the system of education



Our city



Medical care, health and illness



Shopping



Festivals and celebrations



Seasons of the year
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13 Konverzace v německém jazyce
Délka studia:

Dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Konverzace k běžným tématům v podobě referátů, reakcí na přečtené nebo
vyslechnuté texty



Reálie České republiky, Jihočeského kraje, Č. Budějovic a některých dalších
jihočeských měst (průřezové téma 3.11.2 bod 4)



Praha – hlavní město České republiky



Reálie německy mluvících zemí: SRN, Rakousko, Švýcarsko (průřezové téma
3.11.2 bod 4)



Evropa 20. století, evropské národy a jejich začlenění do Evropské Unie
(průřezové téma 3.11.2 bod 4)

Dvouletý:

4.ročník



Vybrané ukázky z literatury německy mluvících zemí



Opakování k maturitě popřípadě k přijímacím zkouškám na vysokou školu



Obtížnější maturitní témata jako pohled do budoucnosti, nové formy rodiny,
nebezpečí v civilizovaném světě, spotřební společnost, reklama, elektronická
média, oslavy a státní svátky, ekologie, školství (i v německy mluvících zemí průřezové téma 3.11.2 bod 5), čím se baví mládež u nás a v zahraničí a další
témata podle zájmu, zaměření žáků nebo podle jejich potřeb a taky podle
úrovně kursu
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14 Konverzace ve francouzském jazyce
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Konverzační maturitní okruhy stanovené pro příslušný školní rok.



Francie – obecné reálie a kultura.



Francouzská literatura – základní přehled.



Četba ukázek originálních děl francouzské literatury.



Francouzská kinematografie – filmy světového významu.



Frankofonní země, jejich reálie a kultura.

Dvouletý:

4.ročník



Mluvnice francouzského jazyka – rozšíření znalostí syntaxe na úroveň B1/B2.



Prohloubení komunikačních schopností ústních i písemných.



Získávání informací z francouzských médií (tisk, televize, internet.)

Jednoletý:

4.ročník



Konverzační maturitní okruhy stanovené pro příslušný školní rok.



Francie – obecné reálie a kultura.



Francouzská literatura – základní přehled.



Četba ukázek originálních děl francouzské literatury.



Francouzská kinematografie – filmy světového významu.



Frankofonní země, jejich reálie a kultura.
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15 Seminář a cvičení z chemie
Délka studia:

Dvouletý

Dvouletý:

3.ročník

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE
I.

ZÁKLADNÍ POJMY A VELIČINY



Látkové množství



Roztoky



Názvosloví anorganické chemie



Stechiometrické výpočty

II.

STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK



Stavba atomu, jádro, stabilita jádra



Jaderné reakce



Elektronový obal, pravidla pro zaplňování orbitalů



Základní a excitovaný stav atomů, ionizační energie, elektronová afinita



Chemická vazba, vznik a zánik



Teorie hybridizace



Teorie molekulových orbitalů



Vztah mezi vlastnostmi a stavbou látek

III.

CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA



Změny energie při chemických reakcích



Entalpie



Reakční teplo



Druhy reakčních tepel, termodynamické zákony



Výpočty reakčního tepla ze slučovacích a spalných tepel



Entropie a Gibbsonova energie



Předpovídání průběhu chemických reakcí

IV.

RYCHLOST CHEMICKÝCH REAKCÍ



Reakční rychlost



Kinetická rovnice, řád reakce



Reakční mechanismus



Aktivační energie



Mechanismy organických reakcí



Katalýza

18

V.

CHEMICKÉ ROVNOVÁHY



Vlastnosti rovnovážného stavu



Ovlivňování složení rovnovážné směsi



Druhy chemických rovnováh



Acidobazické rovnováhy



Disociační konstanta



Typy acidobazických rovnováh



Srážecí rovnováhy



Součin rozpustnosti



Ovlivňování rozpustnosti látek



Komplexotvorné rovnováhy



Redoxní rovnováhy

VI.

PERIODICKÝ SYSTÉM PRVKŮ



Struktura periodické tabulky prvků



Klasifikace prvků



Kovy a nekovy



Nepřechodné a přechodné prvky



Klasifikace podle počtu valenčních elektrony



Klasifikace podle typu valenčních orbitalů



Vlastnosti uhlíku



Předvídání vlastností dosud neobjevených prvků

Dvouletý:

4.ročník

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE
I. NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE
II. ZÁKLADY CHEMICKÉ ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK


Základy analytických instrumentálních metod (odměrná analýza, kolorimetrie,
chromatografie)



Podstata organické analýzy (vibrační spektroskopie, elektronová spektroskopie)

III. SACHARIDY


Upevnění základních znalostí



Metabolismus sacharidů



Biotechnologie založené na přeměnách sacharidů

IV. LIPIDY


Upevnění základních znalostí



Metabolismus lipidů
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Zpracování tuků a olejů, výroba mýdla

V. NUKLEOVÉ KYSELINY


Upevnění základních znalostí



Proteosyntéza



Chemické příčiny mutací

VII. PROTEINY


Upevnění základních znalostí



Metabolismus proteinů

VIII. DALŠÍ VÝZNAMNÉ PŘÍRODNÍ LÁTKY (alkaloidy, izoprenoidy, vitamíny,
hormony)


Výskyt alkaloidů, jejich izolace, význam, zneužívání



Přírodní zdroje jednotlivých vitamínů

IX.

VYBRANÉ ORGANICKÉ LÁTKY S PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS



Základní druhy plastů, jejich klasifikace, vliv praktického užívání plastů na
člověka a jeho okolí



Běžně používaná léčiva (analgetika, antipyretika, anestetika, sedativa a další)



Pesticidy (DDT, HCH, organofosfáty), vliv na životní prostředí



Aditiva v potravinách, příklady konkrétních potravin



Tenzidy, struktura, čistící účinky



Barviva v textilním nebo potravinářském průmyslu, princip barevnosti



Ochrana před nebezpečnými látkami, první pomoc, základy toxikologie
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16 Dějiny umění
Délka studia:

Jednoletý nebo dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Dějiny umění 20. a 21. století v souvislosti s ostatními druhy umění



Interpretace uměleckých děl



Návštěva výstav

Dvouletý:

4.ročník



Návštěva ateliérů výtvarných umělců



Práce s odbornou literaturou



Výběr témat je variabilní, v závislosti na délce semináře, na schopnostech
studentů a výstupních požadavcích.

Jednoletý:

4.ročník



Dějiny umění 20. a 21. století v souvislosti s ostatními druhy umění



Interpretace uměleckých děl



Návštěva výstav
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17 Dějiny hudby
Délka studia:

dvouletý

Dvouletý:

3.ročník



Dějiny hudby od pravěku až po současnost



Zvláštní pozornost je věnována hudebním směrům od konce 19. Století (pozdní
romantismus, impresionismus, expresionismus, dodekafonie, elektronická
hudby, modální hudby, témbrová hudba, minimalismus, neofolklorismus a
neoklasicismus)



Rocková hudba, vyšší populár, muzikál, opereta, hudba jazzového okruhu



Návštěva operního představení, rockového koncertu

Dvouletý:

4.ročník



Poslechové semináře



Hudební nauka (notopis, stupnice, intervaly, akordy)



Hudební akustika



Nauka o nástrojích



Fyziologie a tvorba hlasu



Intonační a rytmická průprava
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18 Literární seminář
Délka studia:

Dvouletý nebo jednoletý

Dvouletý:

3.ročník



samostatná četba podle aktuálních požadavků a potřeb



referování o přečteném ústně i písemně



besedy se spisovateli



divadelní představení



výstavy a návštěvy muzeí



filmová představení



diskuse

Dvouletý:

4.ročník



samostatná četba podle aktuálních požadavků a potřeb



referování o přečteném ústně i písemně



besedy se spisovateli



divadelní představení



diskuse

Jednoletý:

4.ročník



samostatná četba podle aktuálních požadavků a potřeb



referování o přečteném ústně i písemně



besedy se spisovateli



divadelní představení
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19 Literatura a komunikace.
Délka studia:

Dvouletý

Dvouletý.

3. ročník



samostatná četba vybraných literárních děl a jejich interpretace



srovnávání filmových adaptací a jejich literárních předloh



práce s neuměleckými texty



rétorická a mluvní cvičení

Dvouletý:

4.ročník



samostatná četba vybraných literárních děl a jejich interpretace



srovnávání filmových adaptací a jejich literárních předloh



práce s neuměleckými texty



rétorická a mluvní cvičení
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20 Seminář z filosofie
Délka studia:

Jednoletý

Jednoletý:

4.ročník



Obecná témata filosofie a vztah k jiným disciplínám.



Antická filosofie.



Filosofie ve středověku a v období renesance.



Novověká filosofie a osvícenství.



Filosofie v 19. a ve 20. století.



Vybrané kapitoly z dějin české filosofie.



Světová náboženství, základní témata a pojmy.
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21 Ruský jazyk
Délka studia:

Jednoletý

Jednoletý:

4.ročník



Výslovnost samohlásek (včetně jotovaných), měkkých i tvrdých souhlásek, znělých i
neznělých souhlásek

Intonace vět oznamovacích, tázacích a rozkazovacích

Pohyblivý přízvuk

Slovesa v čase přítomném a minulém, vyjádření budoucnosti, obě konjugace

Skloňování podstatných jmen

Skloňování přídavných jmen

Základní a řadové číslovky

Zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací a tázací
Témata:

Student a rodina, škola, třída

Představení sebe a jiných osob

Základní informace o ruských reáliích – hlavní město, nejznámější místa a památky

Určení času (měsíce, dny v týdnu, datum, roční doba)

Volný čas, zájmy a záliby
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22 Ruština pro maturanty
Délka studia:

jednoletý

Jednoletý:

4.ročník












Moje rodina, místo, kde žiji, denní režim, volný čas
Vzdělávání, plány do budoucna
Péče o zdraví, sport, stravování, česká a ruská kuchyně
Cestování, dopravní prostředky, dovolená
Významné dny a výročí
Nakupování, móda, oblékání
Příroda, roční období, životní prostředí
Kulturní život
Moje město, region, Česká republika a její hlavní město
Ruská federace, Moskva, Petrohrad, další města a zajímavá místa
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23 Ekonomie
Délka studia:

jednoletý

Jednoletý:

4.ročník

Očekávané výstupy:


Rozumí základním pojmům ekonomie



Vysvětluje formování trhu



Objasňuje pojem poptávka, faktory ovlivňující poptávku, elasticita poptávky, odvození
poptávky pomocí indiferenční analýzy



Objasňuje pojem nabídka, faktory ovlivňující nabídku, elasticita nabídky a faktory,
které ji ovlivňují,



Chápe tržní rovnováhu



Rozumí a interpetuje národohospodářské agregáty v kontextu s ekonomickou situací
ČR



Vytváří si vlastní názory na hospodářskou politiku,orientuje se v základech fiskální,
monetární a vnější obchodní politiky státu



Orientuje se v daňovém systému ČR



Chápe ekonomický růst



Rozumí pojmům inflace, nezaměstnanost, platební bilance



Sestavuje magický čtyřúhelník



Orientuje se na trhu práce, zná základní legislativní principy vztahů na pracovním
trhu



Chápe bankovní systém v ČR



Uvědomuje si podstatu, funkci a ochranné prvky peněz



Orientuje se na bankovním trhu v ČR



Rozeznává aktivní, pasivní a neutrální bankovní operace



Orientuje se v mezinárodních finančních institucích



Chápe podstatu EURA a Maastrichtská konvergenční kritéria



Orientuje se na pojistném trhu v ČR, umí zvolit vhodný pojistný produkt k eliminaci
svého rizika
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