
Předmět – Ekonomika 3C  

vyučující: M. Rajčincová     kontakt: m.rajcincova@seznam.cz 

 

Úkol zadán:  8. 10.      Úkol vypracovat do: 12. 10. 

 

STATKY 

výsledky lidské činnosti, které uspokojují lidské potřeby 

 

- volné: každý si může přivlastnit (kyslík, houby, ryby v řece) 

- ekonomické: vytváří je lidská činnost 

 

- hmotné: nějaká hodnota, můžeme sáhnout (klíče, kniha) 

- nehmotné: nemůžeme vidět (znalost jazyka) 

 

Podle užití:   

a) statky pro konečnou spotřebu → spotřební: 

 krátkodobé 

 dlouhodobé 

 

 b) statky pro další spotřebu → kapitálové (stroje, suroviny, budovy) 

 oběžné (-materiál, polotovary, peníze) 

 dlouhodobé = investiční (zařízení)  

 

SLUŽBY 

lidské činnosti, které uspokojují svým průběhem 

 

 osobní: týkající se osobnosti člověka (holič, učitel) 

 věcné: starající se o naše věci (banka, myčka aut, instalatér) 

 

VÝROBA 

 je činnost, při které se přetváří příroda tak, aby uspokojila lidské potřeby 

 

 Výrobní proces zahrnuje procesy: pracovní, přírodní, technické 

 výrobní proces zahrnuje neustále opakované části: výroba, rozdělování, směna, 

spotřeba 

 každá konečná potřeba podporuje začátek výroby 

 výrobní proces funguje jako koloběh 

 při výrobě vznikají nové statky a služby 

 

krátkodobý výrobek se spotřebuje, dlouhodobý výrobek se opotřebuje 

 

Tento materiál si zapište do sešitu, je možno si jej i vytisknout a do sešitu vložit.  

Odpovězte prosím na základní otázky uvedené v kvízu na adrese: 

https://forms.gle/zyTvz24eape7Azvs7 

 

Test lze vyplnit i na mobilu a po ukončení testu kliknutím na tlačítko zobrazit skóre 

mailto:m.rajcincova@seznam.cz
https://forms.gle/zyTvz24eape7Azvs7


Toto nepatří do ekonomie, není určeno pro zápis do sešitu, přesto čtěte pozorně 

Připomínám, používejte při komunikaci s vyučujícími správnou formu e-mailové 

komunikace.  

Sdělení v emailu – co ano co ne 

1) Oslovení 

• Dobrý den, hezký den apod. 

2) Tělo zprávy 

• Samotná zpráva o co se jedná – např. v příloze zasílám vypracovaný úkol z 

matematiky 

3) Pozdrav 

• S pozdravem, S přáním hezkého dne apod. 

4) podpis 

• Jméno, příjmení a funkce (u nás třída) 

Opět opakuji, jednotlivé části se doporučuje oddělit mezerou! 

 

Každý email, který někomu posíláme, se něčeho týká – to, o čem je, se označuje jako předmět 

zprávy. Tento předmět by měl být až na velmi výjimečné situace vždy vyplněn. Předmět 

začíná velkým písmenem a na konci se nepíše tečka. Nemá být příliš obsáhlý. (např. úkol ČJ a 

NE DLOUHÉ SDĚLENÍ posílám úkol Čj) 

 

Nesprávně zaslaný email: chybí předmět, bez zprávy je pouze vložena příloha 

 
Správně odeslaný email 

 
Opravdu není možné určit odesílatele e-mailové zprávy podle adresy xyw@seznam.cz který 

do emailu není ani schopný napsat o co se jedná 
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