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Maturitní zkouška 2020 – profilová (školní) část 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb. 

stanovuji pro obory 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 následující nabídku zkušebních předmětů pro 

povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky: 

A. Povinné zkoušky 

Žák koná 2 povinné zkoušky ze 2 předmětů z nabídky:  

 Cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský) 

 Matematika 

 Základy společenských věd 

 Biologie 

 Fyzika 

 Chemie 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Umění a kultura 

 Informatika a výpočetní technika 

Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky (resp. z cizího 

jazyka), musí v profilové části maturitní zkoušky skládat zkoušku z jiného předmětu resp. z jiného cizího 

jazyka (volí jeden z předmětů povinné zkoušky). 

Forma profilové části maturitní zkoušky 

 forma ústní zkoušky: cizí jazyk, matematika, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, 

zeměpis, dějepis, umění a kultura, 

 forma ústní zkoušky a vypracování maturitní práce a její obhajoba (tj. kombinace těchto 

forem): Informatika a výpočetní technika 

B. Nepovinné zkoušky 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako 

pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný) a z předmětů hudební nebo výtvarná 

výchova (pokud si zvolil Umění a kulturu jako povinný předmět). Jako nepovinný předmět si může žák 

zvolit nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti 

žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Forma profilové části maturitní zkoušky 

 mimo níže uvedených předmětů je stejná jak u povinných předmětů 
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 Hudební výchova/výtvarná výchova: praktická zkouška je realizována formou veřejné hudební 

produkce/výstavy, přičemž student zajišťuje organizační i obsahovou stránku akce. Zabezpečí 

vhodný prostor, odpovídající propagaci, účast zástupců hodnotící komise i pedagoga 

pověřeného zpracováním odborného posudku. 

 Nese přitom odpovědnost za důstojný průběh koncertu/výstavy a usiluje o odpovídající 

společenskou úroveň akce. K vlastní produkci zodpovědně vybírá (po konzultaci se svým 

pedagogem) skladby přiměřené vlastním schopnostem ve zvolené/zvolených oblasti/oblastech 

hudební produkce/výtvarného oboru i významu připravovaného koncertu/výstavy v minimální 

časovém rozsahu 20 minut pro samostatný koncert a 12 minut pro společný koncert více 

studentů / v minimálním rozsahu 5-15 prací dle obtížnosti. 

C. Další informace 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek 

nepovinných. Žák si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru 

zastoupen minimálně 144 hodinami. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním 

vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají. 

Termín konání profilové části maturitní zkoušky 

Profilová část MZ 2020 proběhne v jarním zkušebním období souběžně s ústními zkouškami společné 

části maturitní zkoušky v období od 13. května 2020 do 10. června 2020 a v podzimním zkušebním 

období od 11. září 2020 do 20. září 2020. Konkrétní termíny konání těchto zkoušek stanoví ředitel školy 

nejpozději dva měsíce před jejich konáním. 

V Kadani dne 30. 09. 2019 

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. | ředitel školy 

  



 

7 

ANGLICKÝ JAZYK | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Place, where I live 

 Czech Republic 

 My town 

 My home 

2. Prague 

 Sightseeings 

 History 

 Cultural and political centre 

 Transport 

3. Nature 

 Environment 

 Weather in English-speaking 

countries 

 Ecology 

 How can we protect nature?  

4. Education in our country 

 Career 

 School system 

 Working possibilities 

 Employment 

5. Education in Great Britain 

and the U.S.A. 

 Career 

 School system 

 Working possibilities 

 Working-hours, employment 

6. Mass media 

 TV, newspapers, radio, magazines 

 Internet 

 How do I get information? 

7. William Shakespeare 

 His life and work 

 Stratford – Upon – Avon 

 Analyse of one of his plays 

8. Free time and hobbies 

 Culture, sport, art, technique 

 Nature, working with people 

 Reading books, film 

9. British cultural heritage 

 Literature 

 Your attitude to british literature 

 Your favourite author and book 

10. American cultural heritage 

 Literature 

 Your attitude to literature 

 Your favourite author and book 

11. Political system in English-

speaking countries 

 System of government in Great 

Britain and the U.S.A. 

 World organizations 

 The British Commonwealth 

12. Characteristic 

 Typical Czech mentality 

 Similarities and differences 

between the mentalities in Britain 

and America 

 Characteristic of a person 

13. The U.S.A. 

 Geography and interesting places 

 Political system 

 History and present 

 Influence 

14. New York and other 

American cities 

 History and present 

 Manhattan and its sightseeings 

 Transport, people, nationalities 

15. Health 

 Sport 

 Food 

 Keeping fit 

16. Canada 

 Geography 

 Interesting places and cities 

 Political system 

17. Australia and New Zealand 

 Geography and interesting places 

 Political system 

 History and present 

 Nature 

18. Travelling and holidays 

 At the hotel 

 At the customs 

 Dream country 

19. Great Britain 

 Geography and interesting places 

 Political system 

 History and present 

 Influence 

20. London 

 History and present life 

 Parts of london and sightseeings 

 Transport 

 People, nationalities 

21. Holidays and traditions in 

Great Britain and the U.S.A. 

 State and religious holidays 

 Comparison with the Czech 

traditions 

 Typical British and typical 

American holidays 

 How do people celebrate? 

22. Learning English 

 Iimportance of English 

 Idioms, proverbs, phrasal verbs 

 Differences between British and 

American English 

23. Lifestyle in our country 

 Everyday manners 

 Typical food 

 Clothing, shopping 

 Typical Czech souvenirs 

24. Lifestyle in English-speaking 

countries 

 The importance of the family 

 Habbits, food 

 Typical souvenirs 

25. Social problems 

 Jobs (unemployment) 

 Racism 

 Nature and ecology, organizations 

 Men and women 

26. Survey of British history 

 Important dates 

 Personalities 

 Monuments, flags 

 History of some cities and why to 

visit them 

 Films about history 

 Your attitude to history 

27. Survey of American history 

 Important dates 

 Personalities 

 Monuments, flags 

 History of some cities and why to 

visit them 

 Films about history,  

 Your attitude to history 
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NĚMECKÝ JAZYK | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Mein Tages- und Wochenprogramm 

2. Lebenslauf und Zukunftspläne 

3. Freizeit und Hobbys 

4. Kulturleben 

5. Meine Beziehung zur Literatur 

6. Wohnen, Hilfe im Haushalt 

7. Im Geschäft, Einkäufe 

8. Wie feiern wir verschiedene Feste? 

9. Natur und Umweltschutz 

10. Essen und Kochen, im Restaurant 

11. Familienleben 

12. Aussehen und Persönlichkeit, Mode 

13. Die Stadt, wo ich wohne / lerne, Verkehr 

14. Reisen 

15. Schule und Bildung 

16. Ferien 

17. Erzähle über deutschsprachige Länder 

18. Zeig deinem Freund Prag 

19. Gesundheit - Krankheit 

20. Unsere Heimat 

21. Im Dorf, Garten und Tiere 

22. Dienstleistungen 

23. Mein Verhältnis zur Musik 

24. Städte und Gebiete im deutschsprachigen Raum 

25. Sport 
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RUSKÝ JAZYK | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Москва – столица Российской федерации 

2. Школа – образование, выбор профессии 

3. Жизнь в Чешской республике 

4. Русская литература 

5. Город, в котором живу, где учусь, район Хомутов  

6. Знаменитые лица России  

7. Покупки 

8. Российская федерация 

9. Культурная жизнь человека 

10. Жизнь в России 

11. Санкт Петербург 

12. Путешествие и транспорт 

13. Место человека в обществе, мой друг 

14. Русское искусство 

15. Дом, квартира, семья 

16. Средства массовой информации 

17. Погода, природа, охрана окружающей среды, праздники 

18. Чешская республика 

19. Режим дня, свободное время, хобби 

20. Забота о здоровье 

21. Моя личность 

22. Прага 

23. Питание  

24. Книга – мой друг 

25. Спорт 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. La France 

2. La République Tchèque 

3. Paris 

4. Prague 

5. Les médias 

6. Le système scolaire en France et en Rép. Tchèque 

7. Ma famille 

8. Mon logement 

9. La littérature française et la littérature tchèque 

10. Le sport 

11. La santé 

12. La cuisine française et la cuisine tchèque 

13. La culture 

14. La mode, les vêtements  

15. Les pays francophones 

16. La langue française dans le monde, la Francophonie, l'évolution de la langue française 

17. Les vacances, le transport, le voyage 

18. Ma journée, ma semaine ordinaire 

19. Mes loisirs 

20. Mon avenir 

21. L'environement, la nature 

22. Ma ville 

23. Les fêtes nationales et religieuses en France et en République Tchèque 

24. L'histoire française et l'histoire tchèque 

25. Les achats et le commerce 
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. El turismo en la República Checa, en Espaňa 

2. Historia de España.  

 los orígenes de España , la Reconquista, el reino de España 

 os Borbones, la invasión francesa 

 las últimas colonias, la Guerra Civil, la dictadura, la transición 

3. Praga 

4. Cultura de España y de Hispanoamérica 

 estilos arquitectónicos, la pintura – obras maestras del pasado bailes regionales, música  

5. España 

 geografía, clima, población, comunidades autónomas  

 riqueza natural, industria, productos de exportación e importación 

6. Hispanoamérica  

 geografía, selvas, ríos, población, países y capitales,  

 vida económica, rumbos políticos, problemas globales, nivel de vida 

7. Un Nuevo Mundo 

 civilizaciones precolombinas, descubrimiento de América Latina, conquista  

8. Literatura hispana 

9. Grandes ciudades de España 

10. La República Checa 

11. La ciudad donde vivo y estudio 

12. Todo de viaje 

13. Mi régimen diario 

14. La enseñanza 

15. La vida familiar 

16. Cómo vives? Cómo es tu casa? 

17. Hablamos de deportes 

18. Saliendo de compras 

19. Mi tiempo libre 

20. Comidas y bebidas. La cocina checa y espaňola. 

21. El hombre y la salud 

22. El medio ambiente. El hombre y la naturaleza. Ecología. 

23. Vamos al cine, al teatro, al concierto. 

24. Medios de comunicación. 

25. Días de fiesta  
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BIOLOGIE | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Rostlinná buňka a rostlinná pletiva 

2. Rostlinné orgány – kořen, stonek, list 

3. Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání 

4. Fyziologie rostlin – výživa, růst a vývoj, pohyby, rozmnožování 

5. Viry a baktérie 

6. Houby a řasy 

7. Vyšší rostliny – charakteristika a systém 

8. Prvoci 

9. Diblastica 

10. Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci 

11. Členovci 

12. Strunatci (pláštěnci – obojživelníci) 

13. Strunatci (plazi – savci) 

14. Fylogeneze soustav (trávicí, dýchací, oběhová) 

15. Fylogeneze soustav (vylučovací, nervová, rozmnožovací) 

16. Kostra a svalstvo člověka 

17. Krev a oběhová soustava člověka 

18. Trávicí soustava člověka a jeho výživa 

19. Soustava dýchací, vylučovací, kůže, termoregulace 

20. Soustava nervová 

21. Látkové řízení a smyslové orgány 

22. Rozmnožovací soustava, těhotenství, porod, období lidského života 

23. Vývoj člověka jako druhu, významné lidské znaky 

24. Buňka, buněčné organely, fyziologie buňky 

25. Rozmnožování buněk, buněčný cyklus, vznik a vývoj mnohobuněčných organizmů 

26. Základní genetické pojmy, molekulární genetika 

27. Genetika mnohobuněčných organizmů, Mendelovy zákony 

28. Původ a evoluce života na Zemi, vývojové teorie, Ch. Darwin 

29. Biosféra a člověk, abiotické a biotické podmínky života, ekosystémy 

30. Minulost Země, vývoj rostlin a živočichů 
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DĚJEPIS | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Období pravěké společnosti 

2. Starověké civilizace 

3. Starověké Řecko 

4. Starověký Řím 

5. Raný středověk 

6. Vrcholný středověk 

7. Pozdní středověk 

8. Kultura v období středověku a počátku novověku (románská, gotická, renesanční, barokní) 

9. Naše země za vlády Přemyslovců 

10. Český stát v době Lucemburků 

11. Český stát v období husitství, doba vlády Jiřího z Poděbrad 

12. Reformace, Český stát v 16. a 17. století 

13. Osvícenský absolutismus u nás a v Evropě 

14. Vývoj evropských mocností v 18. století 

15. Vývoj evropských mocností v 19. století 

16. Cíle revolucí v 17. – 19. století 

17.  Vývoj Habsburská monarchie v 19. století 

18. Svět ve 2. polovině 19. století 

19. První světová válka 

20. Vznik Československé republiky a její vývoj ve 20. letech 

21. Svět mezi dvěma světovými válkami 

22. Československo v letech 1930 -1939 

23. Československo v období protektorátu (1939 -1945) 

24. Druhá světová válka 

25. Mezinárodní vztahy po 2. světové válce 

26. Vnitřní vývoj velmocí po 2. světové válce 

27. Poválečný vývoj Československa 

28. Vývoj Československa od 60. let do současnosti 

29. Kulturní vývoj v 18. – 20. století 

30. Pomocné vědy historické, Regionální dějiny - Kadaňsko  
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UMĚNÍ A KULTURA | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Umění starověkého Egypta a Mezopotámie 

2. Umění antického Řecka 

3. Umění antického Říma 

4. Románské umění 

5. Gotika ve Francii / Ars Antiqua, Ars Nova 

6. Gotika v Evropě / Ars Antiqua, Ars Nova 

7. Renesanční umění v Itálii / italské Trecento 

8. Zaalpská renesance 

9. Baroko v Evropě 

10. Baroko v Čechách 

11. Klasicismus, romantismus, realismus 

12. Umění 19. století v Čechách 

13. Symbolismus a secese| / hudba přelomu 19. a 20. století 

14. Impresionismus, postimpresionismus, pointilismus 

15. Expresionismus 

16. 16 Kubismus, futurismus, fauvismus / folklorismus, neofolklorismus, novoklasické a civilizační tendence 

17. Surrealismus / II. vídeňská škola 

18. Action painting, informel 

19. Pop art, Op art / hudba jazzového okruhu 

20. Land art, Body art / hudba jazzového okruhu 

21. Výrazné osobnosti českého umění 

22. Výrazné osobnosti světového umění 

23. Přehled vývoje světové architektury 

24. Přehled vývoje světového sochařství 

25. Tendence a vývoj současného umění 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA | PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Hodnocení maturitní zkoušky 

Při hodnocení se klade důraz na dosaženou uměleckou, ale i celkovou společenskou úroveň koncertu/výstavy, 

odpovídající volbu repertoáru/prací a jeho/její realizaci. 

Maturant před koncertem/vernisáží výstavy odevzdává zpracovanou práci na téma výběru repertoáru/prací a popisu 

technik vedoucích k realizaci koncertu/výstavy. 

Závazné termíny: 

Výběr repertoáru/prací pro maturitní koncert/výstavu do 10. ledna, realizace maturitního koncertu/výstavy nejpozději 

do 5. května příslušného roku. Konkrétní termín koncertu/výstavy bude stanoven po dohodě s příslušnými vyučujícími 

a bude veřejně oznámen nejpozději jeden měsíc před konáním akce. 
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FYZIKA | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1) Pohyby těles z hlediska kinematického a dynamického: 

a. Kinematika a dynamika jednotlivých druhů pohybů, 

b. Newtonovy pohybové zákony, 

c. Hybnost a Zákon zachování hybnosti a jeho užití v praxi 

2) Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb tělesa: 

a. Kinematika a dynamika rotačního pohybu, 

b. Dostředivá síla a zrychlení 

c. Zdánlivé (setrvačné síly), inerciální a neinerciální 

soustavy 

3) Druhy energie a jejich vzájemné přeměny: 

a. veličiny práce, výkon a energie účinnost 

b. zákon zachování a přeměny mechanické energie 

c. užití zákona zachování energie v jiných oblastech fyziky 

4) Gravitační pole 

a. Pohyby v homogenním a nehomogenním gravitačním 

poli 

b. Keplerovy zákony 

c. Newtonův gravitační zákon a jeho užití 

5) Mechanika tuhého tělesa 

a. Tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení 

b. Skládání a rozklad sil rovnoběžných, různoběžných 

působících na těleso 

c. Dvojice sil, těžiště, rovnovážná poloha a  stabilita tělesa 

6) Mechanika kapalin a plynů 

a. Ideální kapalina 

b. Hydrostatika (Pascalův a Archimédův zákon) a 

hydrodynamika a její zákony 

c. Proudění reálné kapaliny, obtékání těles 

7) Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby 

látek 

a. Experimentální poznatky 

b. Molekuly a atomy v látkách různých skupenství 

c. Vnitřní energie, tlak, teplota, teplo 

8) Struktura a vlastnosti plynného skupenství 

a. Ideální plyn 

b. Stavová rovnice ideálního plynu a tepelné děje 

c. Kruhový děj, tepelné motory, 2. věta termodynamická 

9) Struktura a vlastnosti pevných látek 

a. Krystalická mřížka a její  poruchy 

b. Deformace pevné látky, Křivka deformace, Hookův 

zákon 

c. Délková a objemová roztažnost pevných látek a její užití 

10) Struktura a vlastnosti kapalin 

a. Povrchové napětí a povrchová síla 

b. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny 

c. Objemová roztažnost kapalin 

11) Změny skupenství látek 

a. Změny skupenství, skupenská tepla 

b. Sytá pára, vlhkost vzduchu,  voda v atmosféře 

c. Fázový diagram 

12) Kmitání 

a. Periodický pohyb a harmonické kmitání, jeho popis 

b. Dynamika a energie kmitavého pohybu 

c. Vlastní kmity, nucené kmitání, tlumené a netlumené, 

rezonance, užití v praxi 

13) Vlnění 

a. Vznik a druhy vlnění, rovnice postupné vlny 

b. Interference a odraz vlnění, stojaté vlnění 

c. Šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip 

14) Elektrostatické pole 

a. Elektrický náboj, Coulombův zákon 

b. Práce v elektrickém poli, potenciál, napětí 

a. Polarizace v elektrickém poli, kapacita, kondenzátor 

15) Elektrický proud v kovech 

a. Vznik stejnosměrného proudu v kovech 

b. Obvod stejnosměrného proudu, zákony v jednoduchých 

obvodech 

c. Práce a výkon v obvodu s konstantním proudem 

16) Elektrický proud v polovodičích 

a. Princip vedení elektrického proudu ve vlastních 

polovodičích 

b. Příměsové polovodiče 

c. Diodový a tranzistorový jev a jejich využití v praxi 

17) Elektrický proud v kapalinách a plynech 

a. Vedení elektrického proudu v elektrolytech, disociace 

b. Faradayovy zákony, galvanický článek 

c. Ionizace plynu, samostatný a nesamostatný výboj v 

plynech 

18) Stacionární mag. pole 

a. Působení mag. pole na vodič s proudem 

b. Částice v mag. poli 

c. Mag. pole v látkách 

19) Nestacionární mag. pole 

a. Faradayův a Lenzův zákon 

b. Vlastní indukce, vířivé proudy, využití v praxi 

c. Výroba a přenos elektrického proudu 

20) Obvod střídavého proudu 

a. Vznik střídavého proudu a napětí, efektivní hodnoty 

napětí a proudu 

b. Impedance RLC obvodu 

c. Transformace a výkon střídavého proudu 

21) Elektromagnetické vlnění a jeho přenos 

a. Vznik, el. mag. vlnění a jeho spektrum 

b. Základy spektroskopie (teplota, rychlost a chem. složení 

zdroje el. mag. vlnění) 

c. fotometrické veličiny 

22) Optické zobrazování 

a. Odraz a lom světla, úplný odraz, Snellův zákon, 

Fermatův princip 

b. Zobrazení kulovými zrcadly a čočkami 

c. Jednoduché optické přístroje, oko, lupa, mikroskop, 

dalekohled 

23) Vlnové vlastnosti světla 

a. Disperze světla 

b. Interference, difrakce a polarizace světla 

c. Záření černého tělesa, Fotoelektrický jev a jeho 

interpretace 

24) Základy teorie relativity 

a. Základní principy a důsledky STR 

b. Relativistická dynamika a energie 
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c. Základní principy a důsledky OTR 

25) Elektronový obal atomu 

a. Modely atomu 

b. Bohrův model a spektra atomů 

c. Kvantově mechanický model atomu, kvantová čísla, 

periodická soustava prvků 

26) Fyzika atomového jádra 

a. Složení jádra a jaderné síly 

b. Radioaktivita a její typy, rozpadový zákon, rozpadové 

řady 

c. Štěpení a syntéza jader a její využití 

27) Zákony zachování ve fyzice 

a. ZZ v mechanice 

b. Vnitřní energie tělesa, I. a II. zákon termodynamiky 

c. ZZ při jaderných dějích 

28) Základy astrofyziky 

a. Sluneční soustava 

b. Vznik a vývoj hvězd 

c. Struktura a vývoj vesmíru 

29) Základy fyzikálních měření 

a. Fyzikální veličiny a jednotky, soustavy jednotek 

b. Zpracování fyzikálních měření, chyby měření, statistické 

metody 

c. Metody měření některých veličin 
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CHEMIE | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Základní charakteristiky látek, soustavy látek, směsi a oddělování složek směsí 

2. Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek, periodická soustava prvků 

3. Atomová teorie, atomové jádro a radioaktivita 

4. Elektronový obal atomu, elektronová konfigurace 

5. Chemická vazba – vznik, základní charakteristiky, typy a vliv na vlastnosti látek 

6. Základy názvosloví anorganických sloučenin, chemické vzorce a výpočty z chemických vzorců 

7. Charakteristika reakcí anorganických a organických sloučenin, zápis chemického děje 

8. Oxidace a redukce, chemické rovnice redoxních reakcí a výpočty z chemických rovnic 

9. Roztoky a vyjadřování jejich složení, roztoky kyselin a zásad 

10. Termochemie, samovolnost chemických reakcí 

11. Chemická kinetika a rovnováha 

12. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny, voda 

13. Vzácné plyny, halogeny a chalkogeny 

14. p1, p2 a p3 prvky 

15. Obecné vlastnosti kovů, přehled kovových s, d a f prvků a jejich sloučenin 

16. Organická chemie jako chemická disciplína, atomy uhlíku v molekulách organických sloučenin 

17. Klasifikace organických sloučenin, izomerie 

18. Surovinové zdroje organických sloučenin a jejich zpracování 

19. Uhlovodíky – klasifikace, vlastnosti, přehled zástupců a jejich použití 

20. Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků 

21. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – hydroxysloučeniny, ethery a karbonylové sloučeniny 

22. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – karboxylové kyseliny a jejich deriváty 

23. Lipidy a izoprenoidy – klasifikace, složení, vlastnosti, přehled zástupců; metabolismus lipidů 

24. Sacharidy – klasifikace, složení, vlastnosti, přehled zástupců; metabolismus sacharidů 

25. Bílkoviny – klasifikace, složení, vlastnosti, přehled zástupců; metabolismus bílkovin 

26. Heterocyklické sloučeniny a jejich deriváty – alkaloidy, nukleové kyseliny 

27. Chemické znaky živých soustav, uvolňování energie v živých soustavách 

28. Regulace biochemických dějů v buňce, enzymy a vitamíny 

29. Chemie makromolekulárních látek, přehled syntetických polymerů 

30. Přehled chemických výrob a základních výrobků v souvislosti s ochranou životního prostředí 
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INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Základy informatiky a teorie informace 

 jednotky informace a jejich násobky 

 analogová a digitální zařízení 

 komprese dat 

 číselné soustavy (dvojková, desítková a 

šestnáctková) 

2. Výstupní zařízení 

 charakteristika jednotlivých zařízení 

 vlastnosti a parametry 

 rozhraní pro připojení výstupních zařízení 

3. Využívání služeb Internetu 

 služba www a pojmy hypertext, doména apod. 

 webový prohlížeč  

 zabezpečené připojení 

 webové a desktopové aplikace z hlediska 

uživatele 

 sociální sítě 

 elektronická komunikace (e-mail, VoIP volání, 

atd.) 

4. Tvorba webových stránek 

 složení webové stránky 

 základní struktura HTML dokumentu 

 tagy v HTML 

 stylové dokumenty 

 pravidla psaná v CSS 

5. Historie počítačů 

 předchůdci počítačů 

 jednotlivé generace vývoje - jejich 

charakteristiky a nejvýznamnější modely 

 von Neumannova schéma počítače a jeho 

koncepce 

6. Databáze a SQL 

 databáze, tabulka, záznam 

 datové typy 

 primární klíč 

 databázové aplikace 

 SQL (zejména příkaz SELECT) 

7. Rozšiřující karty 

 grafická karta 

 zvuková karta 

 síťová karta 

 integrace na základní desku 

 rozhraní 

8. Multimédia 

 formáty zvukových a a video souborů 

 parametry multimédií 

 komprese multimediálních souborů 

 software pro úpravu multimédií 

9. Počítačový program 

 vznik počítačové programu 

 softwarové firmy 

 označení programu 

 instalace a aktualizace programu 

 lokalizace programu 

 OEM software 

10. Vstupní zařízení 

 charakteristika jednotlivých zařízení 

 vlastnosti a parametry 

 rozhraní pro připojení vstupních zařízení 

11. Operační systémy 

 základní funkce operačních systémů 

 vývoj operačních systémů 

 porovnání charakteristik nejrozšířenějších 

operačních systémů 

 ovládaní operačních systémů a správa 

souborů 

 základní nastavení operačních systémů 

12. Základní deska a procesor 

 základní funkce  

 parametry a dělení  

 popis základní desky 

 typická rozhraní základní desky 

13. Počítačová grafika 

 rastrová a vektorová grafika 

 barevné modely 

 pixel a barevná hloubka 

 grafické formáty a jejich vlastnosti 

14. Pevný disk a přenosná média 

 fyzická a logická struktura pevných disků 

 parametry pevných disků 

 druhy přenosných médií 

 mechaniky a připojení přenosných médií 

15. Algoritmizace 

 algoritmus a jeho vlastnosti 

 vývojové diagramy 

 posloupnost příkazů, větvení, cykly 

 algoritmizace jednoduché úlohy 

16. Etické zásady a právní normy související s 

informatikou 

 etické zásady při práci s informacemi 
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 ochrana osobních údajů 

 ochrana autorských práv 

 šíření digitálních dat 

 licence k užívání programu 

 ochrana softwaru proti nelegálnímu šíření 

17. Software 

 dělení počítačových programů 

 formát datového souboru 

 kancelářské programy 

 typografie 

18. Paměti 

 druhy a funkce pamětí 

 parametry 

 paměťové moduly 

19. Bezpečný počítač 

 antivirový program, firewall a další 

bezpečnostní nástroje 

 počítačové viry a červy, malware a spyware 

 nejčastější útoky přes Internet a ochrana proti 

nim 

 bezpečnostní zásady 

 ochrana dat 

20. Výpočetní technika 

 druhy počítačů 

 tablety a chytré telefony 

 operační systémy pro tablety, telefony apod. 

21. Internet 

 vymezení počítačové sítě Internet 

 struktura Internetu 

 historie Internetu 

 způsoby připojení k Internetu 

 protokoly používané v Internetu 

22. Základy programování 

 základní programové struktury  

 procedury a funkce 

 proměnná, identifikátor, datový typ 

 matematické, relační a logické operátory 

 syntaxe programovacího jazyka 

 principy objektově orientovaného 

programování 

23. Společnost a počítačové technologie 

 ergonomie 

 hygienické zásady při práci s počítačem 

 ICT pro osoby s handicapem 

 ICT a životní prostředí  

24. Počítačové sítě 

 pojem počítačová síť 

 typy a hierarchie počítačových sítí  

 základní technické díly pro výstavbu sítě 

 OSI model 

 komunikace v síti 

25. Adresování v počítačové síti 

 MAC adresa 

 IP adresa (privátní, veřejní) 

 Maska podsítě 

 DNS 

 DHCP 
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INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA | VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A 

JEJÍ OBHAJOBA 

1. Mobilní aplikace - Bakaláři pro studenty a rodiče (platformy: íOS a Android) 

2. ASCII konvertor, převede text do hexadecimální soustavy a obráceně (platforma: C nebo PHP) 

3. Kalkulátor v hexadecimální a binární soustavy s převodem na desítková (platforma: C nebo PHP) 

4. IP-kalkulátor - vypočítá ze zadané adresy a masky počet sítě a zobrazí rozsah sítě v každý podsítě 

(platforma: Visual C nebo Visual Basic) 

5. Ročenka - zpracování fotografií do brožury včetně jejich pořízení (platforma: grafické a textové 

editory) 

6. Záznam a prezentace biologických, fyzikálních či chemických jevů (platforma: programy kancelářských 

balíčků) 
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MATEMATIKA | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Posloupnosti, aritmetická posloupnost 

2. Geometrická posloupnost 

3. Variace, permutace a kombinace (bez 

opakování) 

4. Binomická věta 

5. Základní typy důkazů 

6. Výroková logika a množiny 

7. Goniometrie 

8. Absolutní hodnota 

9. Kvadratické rovnice a funkce 

10. Nekonečné geometrické řady 

11. Užití trigonometrie v praxi 

12. Kuželosečky 

13. Mocniny a odmocniny, mocninné funkce 

14. Kružnice a souvislosti 

15. Úpravy algebraických výrazů 

16. Pojmy v matematice s přívlastkem lineární 

17. Vektory a početní operace s vektory 

18. Vzdálenosti 

19. Odchylky 

20. Vzájemné polohy útvarů 

21. Obvody, obsahy, objemy a povrchy 

22. Geometrická zobrazení - shodnost a podobnost 

23. Výrazy, rovnice a nerovnice s faktoriály a 

kombinačními čísly 

24. Substituce jako efektivní metoda řešení 

některých typů rovnic 

25. Rovnice a nerovnice 

26. Soustavy rovnic a nerovnic 

27. Trojúhelník a věty, které se ho týkají 

28. Funkce a jejich vlastnosti 

29. Nejsou jevy jisté, jsou i jevy náhodné 

30. Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů 

dané vlastnosti 
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ZEMĚPIS | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Geografie jako věda 

▪ definice geografie 

▪ objekt geografie 

▪ geografické vědy 

▪ historie geografie 

▪ význam geografie 

▪ globální problémy lidstva 

2. Planeta Země 

▪ vesmír – složení a vznik 

▪ postavení Země ve vesmíru 

▪ sluneční soustava – Slunce a 

planety 

▪ Měsíc a jeho pohyby 

▪ tvar Země, modely Země, slapové 

jevy, dálkový průzkum Země 

▪ pohyby Země a jejich důsledky 

▪ zatmění Slunce a Měsíce 

▪ čas a časová pásma 

3. Kartografie 

▪ definice kartografie, kartografické 

vědy 

▪ mapa a glóbus 

▪ kartografická zobrazení 

▪ vznik a obsah mapy 

▪ druhy map 

▪ historie map 

4. Atmosféra 

▪ definice atmosféry, vědy o 

atmosféře 

▪ fyzikální a chemické vlastnosti 

atmosféry 

▪ vertikální členění atmosféry 

▪ počasí 

▪ podnebí 

▪ všeobecný oběh atmosféry 

▪ poškozování atmosféry 

5. Hydrosféra 

▪ definice hydrosféry, výskyt vody na 

Zemi 

▪ oběh vody na Zemi 

▪ Světový oceán, vlastnosti mořské 

vody 

▪ vody pevnin 

▪ řeky a jejich popis 

▪ jezera a jejich popis 

▪ rybníky a vodní nádrže, 

podpovrchová voda 

▪ hydrosféra a člověk 

6. Litosféra a georeliéf 

▪ definice litosféry, vědy o litosféře 

▪ části pevného zemského tělesa 

▪ litosférické desky a jejich pohyb 

▪ zemětřesení a sopečná činnost, 

pohyby horotvorné 

▪ exogenní činitelé 

▪ popis částí zemské kůry 

▪ vznik pevnin a oceánů 

▪ georeliéf a výškové rozdíly v 

krajině 

7. Pedosféra 

▪ definice pedosféry, vědy o 

pedosféře 

▪ složení půd 

▪ půdní typy 

▪ půdní druhy 

▪ vznik půd 

▪ rozšíření půd na Zemi 

▪ půda a člověk 

8. Biosféra 

▪ definice biosféry, vědy o biosféře 

▪ biocenóza a ekosystém 

▪ fytogeografické členění Země 

▪ zoogeografické členění Země 

▪ bioklimatické pásy na Zemi 

(geobiomy) 

▪ bioklimatické výškové stupně 

▪ biosféra a člověk 

9. Geografie obyvatelstva a 

sídel 

▪ obyvatelstvo na Zemi a vývoj jeho 

počtu 

▪ skladba obyvatelstva – biologická, 

věková, rasová, národnostní, 

náboženská, 

▪ ekonomická 

▪ přirozený pohyb obyvatelstva 

▪ mechanický pohyb obyvatelstva 

▪ rozmístění obyvatelstva na Zemi 

▪ sídla – jejich vývoj a popis 

▪ urbanizace ve světě a sídelní 

systémy 

10. Geografie průmyslu 

▪ definice průmyslu a jeho umístění 

v sektorech hospodářské činnosti 

▪ dělení průmyslu 

▪ rozmístění průmyslu – lokalizační 

faktory 

▪ těžební průmysl 

▪ energetický průmysl 

▪ zpracovatelský průmysl 

▪ hlavní průmyslová centra ve světě 

11. Geografie zemědělství 

▪ definice zemědělství 

▪ lokalizační faktory 

▪ typy zemědělské výroby 

▪ rostlinná výroba 

▪ živočišná výroba 

▪ lesnictví a rybolov 

▪ problémy zemědělství 

12. Geografie dopravy 

▪ definice dopravy 

▪ lokalizační faktory 

▪ druhy a složky dopravy 

▪ železniční doprava 

▪ silniční doprava 

▪ potrubní doprava 

▪ říční a námořní doprava 

▪ letecká doprava 

▪ vlastnosti dopravních cest a uzlů 

13. Geografie služeb a 

cestovního ruchu 

▪ definice služeb a cestovního ruchu 

▪ druhy služeb a jejich rozmístění 

▪ lokalizační faktory cestovního 

ruchu 

▪ druhy a formy cestovního ruch 

▪ cestovní ruch ve světě 

▪ cestovní ruch v ČR, památky 

UNESCO 

14. Česká republika – 

fyzickogeografická 

charakteristika 

▪ poloha a rozloha 

▪ geologický vývoj 

▪ povrch 

▪ podnebí 

▪ vodstvo 

▪ vegetace 

▪ nerostné suroviny 

15. Česká republika – 

socioekonomická 

charakteristika 

▪ obyvatelstvo 

▪ historický vývoj, státní hranice, 

správní členění 

▪ současné kraje 

▪ průmysl 

▪ zemědělství, doprava, služby, 

cestovní ruch 

▪ mezinárodní obchod 

16. Místní region (seminární 

práce) 

▪ úvod k seminární práci 

▪ hlavní okruhy 

▪ zhodnocení vybraných částí 

▪ rozbor pramenů seminární práce 

17. Západní Evropa 

▪ vymezení oblasti 

▪ společné znaky – přírodní poměry, 

historicko – kulturní 

charakteristiky, poloha, 

▪ obyvatelstvo, hospodářství 
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▪ Velká Británie a Irsko 

▪ Francie 

▪ Benelux 

18. Severní Evropa 

▪ vymezení oblasti 

▪ společné znaky 

▪ Švédsko 

▪ Norsko 

▪ Finsko 

▪ Dánsko a Island 

19. Jižní Evropa 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Španělsko 

▪ Portugalsko 

▪ Řecko 

▪ Itálie 

▪ malé státy Jižní Evropy 

20. Střední Evropa 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Slovensko 

▪ Německo 

▪ Polsko a Maďarsko 

▪ Rakousko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko 

21. Jihovýchodní Evropa 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ bývalá Jugoslávie 

▪ Rumunsko 

▪ Bulharsko 

▪ Albánie 

22. Východní Evropa 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Rusko 

▪ Ukrajina 

▪ Bělorusko 

▪ Moldavsko 

▪ Pobaltí – Litva, Lotyšsko, Estonsko 

23. Austrálie a Oceánie 

▪ vymezení 

▪ společné znaky  

▪ Austrálie 

▪ Nový Zéland 

▪ Melanésie, Mikronésie, Polynésie – 

přehled 

24. Severní Amerika 

▪ vymezení 

▪ společné znaky  

▪ USA 

▪ Kanada 

▪ Mexiko a další země Střední 

Ameriky 

25. Jižní Amerika 

▪ vymezení 

▪ společné znaky. 

▪ Brazílie 

▪ Argentina 

▪ Přehled dalších států 

26. Afrika 

▪ vymezení 

▪ společné znaky. 

▪ fyzická sféra 

▪ Severní Afrika 

▪ Tropická Afrika 

▪ Jižní Afrika 

27. Západní, jihozápadní a 

střední Asie 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Turecko 

▪ Blízký východ 

▪ Perský záliv 

▪ Zakavkazsko 

▪ Republiky bývalého SSSR 

▪ Afghánistán 

28. Jižní a jihovýchodní Asie 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Indie 

▪ Pákistán 

▪ Bangladéš 

▪ Indonésie 

▪ Vietnam 

▪ Thajsko 

▪ Přehled dalších států 

29. Východní Asie 

▪ vymezení 

▪ společné znaky 

▪ Čína 

▪ Korea 

▪ Japonsko 

▪ Mongolsko 

30. Světový oceán a polární 

oblasti 

▪ vymezení světového oceánu 

▪ vlastnosti světového oceánu 

▪ přehled oceánů 

▪ vymezení a přehled polárních 

oblastí – Arktida a Antarktida 
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD | ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Psychologie 

(význam a podstata psychologie, základní psychologické disciplíny a kategorie, vývoj psychologie, přehled 

psychických jevů – procesy, stavy a vlastnosti)  

2. Osobnost člověka 

(pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, 

psychohygiena)  

3. Sociální psychologie 

(předmět, socializace člověka, fáze socializace, sociální role, sociální skupiny a komunikace, sociální učení, 

chyby v sociálním poznávání, konflikty a jejich řešení)  

4. Teoretická sociologie  

(význam a podstata oboru, metody sociologického výzkumu, historie oboru, teorie vzniku společnosti, sociální 

struktura a stratifikace, sociální mobilita, sociální útvary, teorie davu, sociální změna 

5. Praktická sociologie  

(sociologie rodiny, kultury, etnické a národnostní vztahy, byrokracie a její kritika, instituce a organizace, moc, 

teorie anomie, sociální deviace a jejich prevence, příklady) 

6. Teorie práva 

(morálka, právo a jeho členění, právní normy – definice, funkce, typy, působnosti, legislativní proces, prameny 

práva, právní řád, právní vztahy, právní vědomí, systém práva) 

7. Ústava (definice, typy ústav, charakteristika Ústavy ČR, historické příklady ústav ČSR a ČSSR)  

8. Veřejné právo (trestní právo, správní právo, pracovní právo) 

9. Soukromé právo 

(občanské právo, rodinné právo, živnostenské, obchodní)  

10. Ekonomie jako věda 

(ekonomie jako věda, vývoj – ekonomické školy, charakteristika makroekonomických veličin, tržní systém – 

nabídka, poptávka, změny nabídky a poptávky, tržní rovnováha, elasticita P a N)  

11. Mikroekonomie a makroekonomie (předmět, podnikání, obchodní společnosti, živnost, konkurence, 

hospodaření s penězi, trh půdy, modely oživení ekonomiky, hospodářské cykly)  

12. Hospodářská politika ČR, peníze a inflace 

(tržní systém x centrální plánování, transformace české ekonomiky – liberalizace cen, privatizace, 

konvertibilita, hospodářská politika – definice, subjekty; nástroje, příčiny, formy, důsledky inflace, bankovní 

soustava, nezaměstnanost a trh práce, cenné papíry, burza, Světová banka, MMF)  

13. Vznik filozofie v Řecku 

(předpoklady vzniku filozofie, filozofické disciplíny, Milétští přírodní filozofové, Pýthagoras, Eleaté, Hérakleitos 

a přírodní filozofové 5. století)  

14. Antická filozofie klasického období a doby helénismu 

(sofisté, Sókrates, Platón, Aristotelés, systémy období helénismu – stoicismus, skepticismus a epikurejská 

etika)  

15. Středověká a renesanční filozofie 

(filozofie v období patristiky a scholastiky a významné osobnosti doby – Augustinus Aurelius, Anselm z 

Canterbury, Pierre Abélard, Tomáš Akvinský, William Occam, Roger Bacon, renesanční přírodní filozofie - 

Kusánský, Koperník, Bruno, filozofové společnosti – Machiavelli, Grotius, Hobbes, More, Campanella, F.Bacon))  

16. Filozofie doby baroka a osvícenství 

(dva systémy doby baroka – racionalismus a empirismus, významné osobnosti-Descartes, Spinoza, Locke, 

Berkeley a Hume charakteristika osvícenské filozofie, významné osobnosti doby)  

17. Filozofie 19. století 

(Hegel a reakce na jeho filozofii, charakteristika základních směrů – pozitivismus-Comte, marxismus- Marx, 

iracionalismus – Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard)  

18. Filozofie 20. století 

(filozofie života – Bergson, pragmatismus – James, Dewey a Peirce, fenomenologie- Husserl a Patočka, 

novopozitivismus – Wittgenstein, kritický realismus – Popper, existencialismus – Sartre, Camus, Heidegger a 
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jeho filozofie bytí, hermeneutika – Gadamer, novotomismus, strukturalismus a postmodernismus, současná 

filozofie)  

19. Česká filozofie 

(filozofie ve starší době-Hus, Chelčický, Komenský, filozofie v 19. a 20. století a její osobnosti – Bolzano, 

Augustin Smetana, T.G.Masaryk, Rádl, Patočka, představitelé současné filozofie podle vašeho zájmu a četby) 

20. Religionistika 

(náboženství, vývojové stupně náboženských představ, vznik, vývoj a současnost křesťanství, křesťanské 

svátky, katolicismus, pravoslaví a protestantismus, judaismus a židovské svátky, islám) 

21. Indická a čínská filozofie 

(charakteristické rysy, hinduismus, buddhismus, konfucianismus a taoismus) 

22. Etika 

(pojem etiky, základní etické kategorie, kořeny naší etiky – antická etika ctnosti, křesťanská etika, typy 

moderní etiky – utilitarismus a pragmatismus, etiky autonomie, etika odpovědnosti)  

23. Politika a politologie 

(předmět, disciplíny, metody politologie, způsoby nabývání moci, politika, politický program, politická kultura, 

politické strany a hnutí, zahraniční politika a její nástroje – diplomacie, deklarace a smlouvy, mírová řešení 

konfliktů, válečný stav, základní tendence současného vývoje mezinárodních vztahů, OSN, NATO, EU)  

24. Stát 

(různé koncepce a názory na stát v dějinách filozofie, znaky a funkce státu, formy států a vlád, demokracie a 

totalita, typy a formy demokracie, volby a volební systémy)  

25. Politické doktríny a ideologie 

(liberalismus, konzervatismus, křesťanská sociální nauka, socialismus, komunismus, fašismus a nacismus, 

rasismus, nacionalismus, anarchismus, feminismus, environmentalismus) 

 


