
Zadání z předmětu IVTp na období od 11. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (předpoklad) 
• Zadání je připraveno pro všechny skupiny (tedy pro skupiny PAU, JAK, BUJ), veškeré dotazy (žáků 

všech skupin) směřujte na paulus@bgv.cz, v e-mailu bude v předmětu zprávy uvedeno jméno a 
příjmení žáka a třída. 

• Pokud žák nemá k dispozici balík MS Office, může využít volně šiřitelné balíky OpenOffice apod. 

Prima 
Předloha: příloha s názvem: prima_seznamy.pdf, název odevzdané práce: seznamy 
Pokyny: výsledná práce bude mít tři strany, 1. strana bude obsahovat Část 1 – seznam s odrážkami, 
strana 2 bude obsahovat Část 2 – číslovaný seznam, strana 3 bude obsahovat Část 3 – víceúrovňový 
seznam. Další pokyny k zadané práci: viz předloha 

Sekunda 
název odevzdané práce: sekunda-prezentace 
Zadání: vytvořte prezentaci na volné téma (koníčky, záliby, kapitoly z oblíbeného předmětu apod.), 
rozsah práce: minimálně 10 snímků, obsah snímků: texty, obrázky, odrážka pod., bude použita 
minimálně jedna animace na objekt, mezi snímky budou přechody, prezentace bude vhodně načasovaná 

Tercie 
Předloha: příloha s názvem tercie_programovani.pdf 
Úkol: projít prezentaci do strany 10 včetně, naučit se příslušné pojmy a dělení, po návratu do školy bude 
písemné opakování z následujících pojmů: algoritmus, vlastnosti algoritmu, program, programovací 
jazyk, základní struktury v programovacích jazycích a jejich dělení (posloupnost příkazu, větvení, cyklus, 
podprogram) 

Kvarta 
Předloha: příloha s názvem kvarta_zadani.pdf, název odevzdané práce: viz předloha (je na ní uvedeno) 
Zadání: vytvořte v tabulkovém kalkulátoru na prvních třech listech příklady 17, 18, 19 – z předlohy dle 
zadání proveďte výpočty, další čtyři neřešené úlohy vypracujte na následující čtyři listy podobným 
způsobem jako vzorové úlohy 17, 18, 19 (viz zadání), všechny listy vhodně pojmenujte 

Kvinta 
Předloha: příloha s názvem kvinta_cisla.pdf, název odevzdané práce: čísla 
Zadání: vytvořte v tabulkovém kalkulátoru 6 listů s názvy dle předlohy (nahoře), na jednotlivých listech 
realizujte výpočty dle předlohy (jednotlivé listy jsou odděleny na předloze vodorovnou čarou), pro 
mocniny a odmocniny využijte funkci POWER, vyhledejte vztah mezi mocninou s racionálním 
exponentem a odmocninou – využijete na listu odmocniny, poznámky označené šipkou, svorku 
dobrovolné apod. z předloze do výsledné práce nerealizujte 

Sexta 
Předloha: příloha s názvem sexta_grafika.pdf, název odevzdané práce: grafika 
Zadání: vytvořte v textovém editoru práci na jednu stranu A4 dle předlohy, nerealizujte makra, pouze 
vytvořte objekty dle popisu (úkoly 6, 7, část úkolu 16, 17), pokud nebude k dispozici předepsané písmo, 
použijte podobné 

Septima 
Skupina databáze: Předloha: septima_databaze.pdf, zadání: opakování základních databázových pojmů, 
příkazy jazyka SQL: CREATE TABLE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE 
Skupina HTML: Předloha: příloha s názvem septima_html.pdf, kdo z žáků bude chtít zaslat svou 
rozdělanou práci, požádá o zaslání souborů na paulus@bgv.cz, ostatní vypracují práci dle zadání 

Oktáva 
Zadání: dokončete zadanou samostatnou práci na 2. pololetí dle pokynů z 10. 3. 2020, příprava na 
obhajobu samostatné práce, pokud někdo potřebuje zaslat rozdělanou práci z disku H:, požádá o zaslání 
souborů na paulus@bgv.cz. 
 


