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Zsv-1 Opakování k maturitě ze ZSV
Anotace k sadě 20 materiálů

Pořadí
Označení materiálu
Anotace
1. VY_32_INOVACE_Zsv-1_01 Studijní materiál má podobu pracovních listů. Je určen studentům společenskovědního semináře v maturitním ročníku a jeho cílem je
zopakovat základní informace o Ústavě ČR a úkolech orgánů moci zákonodárné a výkonné.
2. VY_32_INOVACE_Zsv-1_02 Cílem studijního materiálu, který je určen studentům společenskovědního semináře maturitního ročníku, je zopakovat základní informace o
významných osobnostech, událostech a dokumentech týkajících se ochrany lidských práv ve světě.
3. VY_32_INOVACE_Zsv-1_03 Studijní materiál je určen pro studenty maturitních ročníků společenskovědního semináře a je v podobě pracovních listů. Cílem je
zopakovat základní pojmy, které se týkají mezinárodních organizací a jejich orgánů.
4. VY_32_INOVACE_Zsv-1_04 Pracovní listy určené studentům maturitního ročníku do hodin ZSV nebo společenskovědního semináře slouží k zopakování základních
informací o předsókratovském období řecké filosofie a o hlavních odvětvích filosofie.
5. VY_32_INOVACE_Zsv-1_05 Studijní materiál je určen pro maturitní ročníky a má podobu pracovních listů. Cílem je zopakovat se studenty základní pojmy a osobnosti
období vrcholné řecké filozofie.
6. VY_32_INOVACE_Zsv-1_06 Pracovní listy jsou určeny pro studenty maturitního společenskovědního semináře.Slouží k zopakování etap ve vývoji sociologie,
významných představitelů a hlavních sociologických metod.
7. VY_32_INOVACE_Zsv-1_07 Studijní materiál je určen studentům maturitních ročníků ze společenskovědního semináře a má podobu pracovních listů. Cílem je
zopakovat základní pojmy, které se týkají procesu socializace.
8. VY_32_INOVACE_Zsv-1_08 Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty maturitních ročníků ve společenskovědním semináři.Cílem je
zopakovat základní pojmy z oblasti bankovnictví.
9. VY_32_INOVACE_Zsv-1_09 Studijní materiál je určen studentům maturitních ročníků ze společenskovědního semináře. Cílem je zopakovat se studenty základní pojmy
z oblasti národního hospodářství.
10. VY_32_INOVACE_Zsv-1_10 Studijní materiál v podobě pracovních listů je určen studentům maturitních ročníků. Cílem je zopakovat s maturanty základní pojmy, které
se týkají moderní filozofie 20. století.
11. VY_32_INOVACE_Zsv-1_11 Pracovní listy jsou určeny pro studenty společenskovědního semináře maturitních ročníků. Cílem je s maturanty zopakovat základní pojmy
z oblasti peněžního a kapitálového trhu.
12. VY_32_INOVACE_Zsv-1_12 Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty společenskovědního semináře maturitního ročníku. Cílem je se
studenty zopakovat základní pojmy, které se týkají obchodních společností a živností.
13. VY_32_INOVACE_Zsv-1_13 Pracovní listy, určené pro studenty společenskovědního semináře maturitního ročníku, se věnují opakování základních pojmů a údajů o
osobnostech spojených s demokratickými a nedemokratickými režimy.
14. VY_32_INOVACE_Zsv-1_14 Pracovní listy jsou určeny pro studenty společenskovědního semináře maturitního ročníku a mají sloužit k zopakování základních pojmů z
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hlavních oblastí veřejného práva, např. trestního, správního aj.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_15 Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty maturitních ročníků. Cílem je zopakovat základní pojmy, které se týkají
hlavních\nnáboženství a středověké křesťanské filozofie.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_16 Studijní text v podobě pracovních listů je určen studentům posledních ročníků k zopakování základních pojmů občanského práva k maturitě
ze základů společenských věd.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_17 Pracovní listy jsou určeny studentům závěrečného ročníku k maturitnímu opakování základních znalostí z oblasti soudnictví, státního
zastupitelství, notářství a advokacie.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_18 Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen studentům posledních ročníků k maturitnímu opakování základních pojmů a autorů
z oblasti\npsychologie osobnosti.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_19 Pracovní listy jsou určeny studentům posledních ročníků gymnázia k maturitnímu opakování. Zaměřují se na základní etapy ve vývoji
psychiky,poruchy vývoje a významné osobnosti ontogenetické psychologie.
VY_32_INOVACE_Zsv-1_20 Pracovní listy určené maturantům slouží k opakování základních psychologických směrů a významných osobností z dějin psychologie.

