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Ročník(y)
1. ročník

Řešení úlohy
individuální

Charakteristika/anotace
Komplexní úloha je zaměřena na práci s technickými normami jak oblasti teoretických znalostí základních
pojmů, tak i schopnosti pracovat s technickými normami.

JÁDRO ÚLOHY
Očekávané výsledky učení
Žák:
1.
2.
3.
4.

rozumí významu a použití norem;
orientuje se v rozdělení technické normalizace;
rozpozná organizace zabývající se normalizací;
orientuje se v soustavě norem;

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč.
doporučeného časového rozvrhu
Žáci písemně zpracují úkoly uvedené v zadání seminární práce. Seminární práce je rozdělena na dvě části,
první je zaměřena na všeobecné znalosti z technické normalizace a druhá je zaměřena na představení
vybraných technických norem dle zadání.

Metodická doporučení
Komplexní úloha je tvořena zadáním samostatné práce na téma technické normalizace.

Způsob realizace
Teoretická úloha

Pomůcky
učebna s připojením k internetu

VÝSTUPNÍ ČÁST
Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů
Žáci vypracují seminární práci obsahující zpracované jednotlivé úkoly. Součástí seminární práce je
prezentace, jež slouží k představení výstupů žákům třídy / skupiny/ ročníku.

Kritéria hodnocení
Klasifikace převodem z bodového nebo procentní hodnocení:
90 – 100 % …1
80 – 89 % … .2
66 – 79 % …..3
40 – 65 % … .4
0 – 39 % …. . 5
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