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ÚVOD KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 
 Vzdělávací materiál je určen pro výuku předmětu ekonomika. Obsahuje sady pro výuku 

základních ekonomických pojmů  makroekonomie i mikroekonomie. Materiál je zpracován 

formou pracovních listů  nebo testů pro ověření získaných znalostí dané problematiky.  

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 21 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1. 

Anotace: Materiál  slouží k procvičení základního pojetí ekonomie, ekonomických  systémů a  určení 
základních ekonomických otázek. Žáci pracují samostatně.  

 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 22 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1.  

Anotace: Materiál slouží k rozpoznání základních lidských potřeb. Vyučující rozdá  pracovní listy žákům, 
kteří  dle vlastního uvážení zařazují a označují  zadané pojmy mezi základní lidské potřeby. Žáci pracují 
samostatně.  Časová dotace 10 minut.  

 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 23 
Druh:  test   

Ročník:           1. 

Anotace:  Materiál slouží k ověření znalostí základních ekonomických pojmů. Čas na vypracování testu 10 
minut.  
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VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 24 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1. 

Anotace: Materiál slouží k procvičení  pojmů hospodářského procesu. Žáci pracují samostatně. Vyučující  

rozdá pracovní listy a žáci následně vyhledávají a označují pojmy,  uvedené v zadání.    

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 25 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1. 

Anotace:  Materiál slouží k procvičení znalostí o trhu, nabídce, poptávce a konkurenci. Vyučující rozdá 
žákům, kteří pracují samostatně pracovní list. Na práci je vymezeno 10-15 minut, následuje kontrola 
tajenky. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 26 
Druh:  test   

Ročník:           2. 

Anotace: Test ověří základní znalosti podmínek pro živnostenského podnikání. Časová dotace pro 
vypracování je 15 minut. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 27 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1.  

Anotace:  Materiál slouží žákům k procvičení zákonitostí působení nabídky a poptávky v tržním prostředí. 
Časová dotace na vypracování činí 15 minut, žáci pracují ve dvojicích. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 28 
Druh:  pracovní list   

Ročník:           1.  

Anotace:  Materiál  slouží k procvičení znalostí odvětví národního hospodářství a základních 
ekonomických pojmů. Časová dotace na vypracování činí 15 minut, žáci pracují ve dvojicích. 
 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 29 
Druh:  test  

Ročník:           2.  

Anotace:  Materiál slouží k procvičení znalostí jednotlivých složek dlouhodobého a oběžného majetku. 
Časová dotace na vypracování testu je 15 minut. 
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VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 30 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Praktický příklad pro výpočet rovnoměrného způsobu odepisování dlouhodobého majetku. Žáci 
pracují samostatně, časová dotace 15 minut. 
   

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 31 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Praktický příklad pro výpočet zrychleného způsobu odepisování dlouhodobého majetku. Žáci 
pracují samostatně, časová dotace 15 minut. 
 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 32 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Materiál je zaměřen k ověření  praktických znalostí. Posoudí logické uvažování žáka o dané 
problematice. Časová dotace na vypracování úkolů je 10 minut. 
 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 33 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Materiál slouží k objasnění problematiky vyskladnění zásob surovin podle metody FIFO a jejich 
ocenění podle této metody. Společná práce žáků s časovou dotací 10 minut. 

  

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 34 
Druh:  test  

Ročník:           2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření základních znalostí v oblasti logistiky, evidence a dokladů této oblasti. 
Časová dotace pro vypracování testu je 20  minut. 
 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 35 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Žáci mají v samostatném vyřešení křížovky přijít na název základní právní normy, kterou se  řídí 
pracovně právní vztahy ve firmách. 
  

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 36 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Žáci pomocí pracovního listu (osmisměrky) mají samostatně nalézt možnosti vzniku a zániku 
pracovního poměru, časová dotace na vypracování úkolu je 10 minut. 
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VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 37 
Druh:  pracovní list  

Ročník:           2.  

Anotace: Pracovní list – křížovka má žákům odtajnit název oboru, který se zabývá výběrem, získáváním, 
zařazováním, odměňováním, kvalifikací pracovníků podniku. Žáci pracují ve dvojicích, časová dotace je 15 
minut. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 38 
Druh:  test 

Ročník:           2.  

Anotace: Test ověří teoretické znalosti žáků z oblasti výpočtu hrubé a čisté mzdy, mzdy k výplatě. Prověří 
znalosti složek mzdy. Práce na 15 minut. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 39 
Druh:  pracovní list 

Ročník:           2.  

Anotace:  Materiál slouží žákům k výpočtu forem hrubé mzdy. Žáci pracují společně. Časová dotace 15 
minut. 

 

VY_32_INOVACE_05_14_EKN_Dh_ 40 
Druh:  pracovní list 

Ročník:           2.  

Anotace: Materiál slouží žákům k procvičení výpočtu čisté mzdy a všech jejich složek a k výpočtu mzdy 
k výplatě 

 

 


