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Tabulky nejsou záludné

U státních zkoušek nastávají občas potíže s vypracováním tabulky podle zadání. Vedle žáků,
kteří si jejich řešení dosud pořádně neosvojili, mají
někdy potíže i premianti třídy. Mrzí nás to, protože se při přípravě zadání každoročně snažíme,
aby tomu tak nebylo.
Zarovnání čísel ve sloupci podle desetinné
čárky při jejich umístění na střed sloupce, to už
dnes nebývá oříškem. Horší je situace v případě,
když jsou v zadání místo některých čísel pomlčky
a křížky, které je třeba také zarovnat na střed. Žáci,
kteří se neučili základy statistiky, si s jejich smyslem hlavu nelámou. A tak netuší, že pomlčku píší
do buňky proto, že se údaj nevyskytuje a má tedy
nulovou hodnotu. Ona totiž napsaná nula v buňce
tabulky znamená hodnotu nenulovou, i když malou, menší než je polovina zvolené měřicí jednotky. Např. při uvádění údajů v tisících by se
místo hodnot menších než 500 psala nula. Ani při
psaní křížku nemívají žáci vždy jasno. Přitom jeho
význam je jednoduchý: údaj nemá smysl. Křížek
patří např. do součtového řádku pod cenu za jednotku.
Nejčastější chybou žáků s dobrým prospěchem
bývá to, že se jejich řešení tabulky odchyluje od
zadání. Myslí jim to tak dobře, že dokáží hned
prvním nápadem vymyslet dost složitou kombinaci původních prvků zadání. A co je horší, svůj
nápad začnou hned uskutečňovat a nechtějí se ho
vzdát ani po upozornění, že se mají držet zadání.
A tak v oné hře zvané státní zkouška, která musí
mít pevná pravidla, často porušují to základní.
Můžeme jim poradit jen to, že jedna věta zadání
se musí stát jedním řádkem tabulky. A ani v něm
se nesmí nic přehazovat.
Při řešení tabulky by uchazeče nemělo zaskočit ani to, že název textového sloupce je třeba vymyslet. U tabulek ČSÚ se běžně používá nadpis
„Ukazatel“, „Položka“ apod.
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Rozhledy
Písemnosti při řízení a organizaci
podniku. Zadání na str. 3.
Opis anglického textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – reklamace
v anglickém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
Předplatné na příští ročník

Vážení čtenáři,
i v příštím školním roce vyjde opět 12 čísel
časopisu Rozhledy, tentokrát po Kč 8,--/ks.
Balné a poštovné budeme účtovat i nadále
podle počtu odebíraných výtisků a v souladu
s platným poštovním ceníkem. Zachováváme
rovněž odměnu pro distributory Rozhledů od
100 ks výše, tj. 5 % celoročního předplatného,
ale pouze u objednávek došlých do 30. června
2006.
Fyzické osoby – složenku s prvním číslem
časopisu Vám zašleme v září, a to jen na základě objednávky, kterou můžete samozřejmě
odeslat již nyní.
Školy a firmy – písemnou objednávku nám
pošlete do 30. června 2006 a uveďte, zda je závazná nebo předběžná. Předběžnou objednávku
musíte nejpozději do 15. září 2006 písemně
upřesnit, abychom Vám mohli odeslat fakturu.
Do objednávek uvádějte, zda budete hradit
fakturu převodem, nebo složenkou.
Nenechávejte objednání Rozhledů až na poslední chvíli. Pokud nastanou změny, obratem
nás informujte, abychom je mohli včas vyřídit.
Objednávky posílejte na adresu NÚOV – oddělení Státní těsnopisný ústav, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10. Bližší informace o předplatném získáte na tel. 274 877 803.

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

