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účúii

nab]dlQ póvimých a nŤoviMých zkoušel Proiilové čfuti nafunt.1i ztoušky pro školii rok
2020/2021, včetně jeji.h lorňy, hodnoen] a témai á §tanovuji telniny p.ólilóvé óásti

Zárcveň ruóim Róáódnutí řediíeký/2lro, ze a^e 25. z!á 2a2o,

v souladu s ustanovmnn § 79 ákona č, 5612004 sb,, ó pledškolnin, átladnií! stř€dnlú,
VyiiiŤodbořn.náiremV.délávffil6ló16l\ 7J\on) \eménlPozdeisr.PrédPAú
a vv\tá|ly MsM l CRa,.r/2mó5b, o b|.zrch po.1mhJó u}onov ivzdélá\bj
ve stňednfth školách mahrdtnl zkouštd, ve hěni pozděFí.h pi€dpisů a v euladu
s oPalřénln ob&né Povahy č, j ,:M$4í"3267l2U2t-1

l.dibl cmnÁzi, á siř.dni

Ptíloha: Termíny Proii]ové části mafuritn] zkoušk, nabidta Póvimých a nePovimý.h
zkoušék Prcfi]ové čágti mfuribi zkoušly pro š}olni rck 2o2ol2o21, iníořmace
o Požadav.tch a hodnoeni prciilových zkouŠek, Fdán mafurihlch éfar
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ť;,!-- cymnázium a stiedni odbomá Škola PielouČ

N.bi.tka Povinný.h a n.poviíných zkouš€& Preíilové čá.ti futuitli zkouó&y
Pre školni re* 202ť2O2r

obo.: 79"{t (Á1 cFn!,i@

Proíilová část nafu.ilií zkoušky * stládá:

. z€ zkoušky z č6kého jazyka konáné íohou ústii ZkóUšky,

. 4 zko!šky z ciziho iazyka konané íormou úshi zkoušty, po(ud si ji žák zvoli

. * dvou povimých zkouš€k konaných forhou úshti zkoušky, dle výběru žáka, s tim, že
si žá( n€nůže zvolil Povimou 2kóUšku ?4 sleiného Piedměfu, ze kieého absolvuie
didaklický tesr vé šPol€čné části maturiiní zkoušky, Pokud žát ve sPol.óné čá§li
mafuIitri zkoušky zvoli misio didaktického tesfu z cizihó jazyka te§t ? mat€matiky, j€

Povinen vytonát Povimou zkoušku 2 .i2ihó jázyka v Proíilové části,
. á nejvýše dvou nepovimých zkoušek, konaný.h íórmou úshi zkoušty,

N.bid!. předúět]n Pre Povinné ,koltky

cizi já2y( (Anslický jazyk, Něň€cký

základy sPolďřm!ý.h věd

Iilomatika a výpdttni tachnita

N.bidkn PŘdmětd Pm n€povinné
,kodky preíilové čágli:

zátlady sPolďm(ý.h věd

Informri!á á výPoč€hi iehnika



Nabi.tka povinných a nePoviíných zkótšék púfilové čisti natúritni zko!šky
prc školni rol 2020/2021

ze zkoušky z óeského jazyka konmé fonou ú9hi zk@šky,
ze zloušky z ciziho iazyka konané íonóu ú§tňi zkó!šlq, Polúd si ji žá( zvoli,
É tll Póvimý.h ztou!.t tonfuý.h íořmou ústni ztoušky z Předměbj:

o GÉíický desi8n á vývq vjž!álnl (ulfury,
o Pólygraíi.lé re.hnolo8i€ a realizace tistovin,
o Přálticli zkouška z 8raíického d€signu á úédiálnl tvórbý

. á nEÝýš€ dvou néPovinných zkouš€t, konaných fodou ú9n1i zkóúšly 2 Pt dměfil:

cvmnázium a 5liedni odborná škola pieloui

frll ol r!..lmltullí, l]lu\l\.P+ ili:



lníorňace o Požadavcicha hodnoceni Pbfilových úaturitni.h zkoušek

vatuíitni zkouška, čeBkú iázvk á liteíátuĎ

^, 
Did.Lli&ý t6r - .por€čná ťá.t

Didatti.ký test re zkuŠ€bniho Pledměhr Český jazyt a lit€iafula tná 35 minut.

ol.Ióv.né vědom$ri a dovednogti
Žlí kt .ý koná mat".it ,i ,k"ušku z českéhó jázyka a lileratury v rámci sPolďné čásii mafuritni
2kótšky, P,okáže osvójéni násl€dujicich vědoósti a dovedncti:
1 , ovládá Pra vid l a českého PravoP isu
2, Prcved€ šlóvoivomou a moilólo8ickou analýzu slovniho tvaru

t urči slóvnédruhovou platiGt slova,
. U-č mlulni.l. l Jle8o. P J ohebny.h.lom.h drunú:
. naleTe v daném lontéxfu chybný (nekodiíjtóvaný) tv slova, připadně hó ópravi;
. vytvoři spisvný tvar §lova;
. rcztiši základni zpnsóby fooieni slov v češijně (ódvozováni, stládáni, zkracováni a jejich

. urči ve slovnlm tvaru PiedPonu, kóltry PřiPonu, ton.ovku;
t uiči základové sIovo t€ šlovu odvozenémlj

3. vystihne výTam Pojm€nováni
. Po.|ihné\láJm Poimero\e, voánem lonte\h i riro né],

. nalezne v daném tont€xtu n€vhodné užité slovo, připadně za něj vybeŘ vhodnou

. náltTe k pojmenóváni v daném tonrexfu synonyma a antónymá,

. rožmá obrazné a néóbrázné pojmenóváníj
a PlovPde ,vn,dlhltou ánálv/U vcD ,ednodu.heá .óUvé..

! urči vélllé čléný provede aalýzu $uvěti;
. náleTe odchylky od Pravi.lelné véirté Stavby, PřiPadně .hybný větný clek ópnví,
. nalezne syntakické nedosratky, PřiPa.lně vyb€ré nejvho,1nějli opiavu (naPř, Předložky,. šPojova.i výrazý slov6led);

5. Prokáže Pó.ozuměni celén! texfu i ieho čásbm
. nalézné v texfu požadóváné iníomace;
. vystihne hlavni myšlenku texh,
. id€nrjfikuje téma t€lhl;
. rozliši inlormace Podstatné á n€Podslahé;
. chálakierizuje tett z hlédista subj€ktiviiy a obFttiviry;
i rozliši komunikačni funk.e v tťxfu (naPř, Dtázka žádost, rada);
. rozliši viádi€ni doměnky a lvrzeni s různou mi!o! p.ávděPodobnGti od lakii.kého

. PGtihne hlubŠi Gynbolizujk' význa m §ihlá.e konshuované t xt€m, Post ihne pód t€xt;

. roz€aá v t€xtu Prvky maniPulace, Podbizivosli, ilonie, nádsázky,



. roreaá různé možné způsóby čteni a interpretáce texfu, lozezná evenfuálni

dezinteiPElaci |exfu;

. Pófuvná jniorňae z rúznýó lextn;

. dovede využit iníórma.é zIsteé v odbomém texfu k p.áci s jinými druhy térťů;

. dovede při piá.i š rů^ými druhy €xtú využil s porczuménin ákladni lin8Ýjstick á

liiďáň&ědni Pojmy;
. dovede při práci s rúznýni druhy textú využit pomárkt z jiný.n discjplin podstatných pro

porozuměni danému texfu ,

6, rozaá átladni charakter lexfu
. urči účel !ext! a j€ho funk@, PtlPadně rózezná íútci dominanhi;
t P.sudi funkóGr užiťých jázylových Plostředlů,
t posudi vhodnGt užiť pojnenováni v deéh kútelfu;
. roZzná útvarové a funkčni Prcti2dky užié v te!fu (naPř, obmá češiina dialekty, knižni,
. a(haické a exPÉšiúi jažykové Přostředty, ar8ol sland;
. ptiládI réxt t iunkčnimu slylu (naPi. odboňý, uňěleiý, publicistický), ke slohovému

. uři slohový P6fuP,

. naleae řzykóýé prostŘdky typicté pro konlcnri funkčni siyl á pó]mmúje je, odliši
v dáném lontexru výrazy Pirnakové (ne§"ické)j

. ořiďtuje se v konunikačTí sjfua.i (óii.iálni, neofi.iální),

. charaklerizuje komunikačni sifua.i vytvářenou lext€m (naPi. adÉsát, účÉI, funke);
t rozliší rúTé iyPy €xfu (Mpř, Pledmluva, dosloÝ vlastnl text);

7, analyzuj€ výštavbú výpovědi a t€xfu
. pcóúdi .elkovou výsiavbu textu, nál€he jejl PřiPadné nedclatky,
. doplni podle smyslu 9ňechané čibri réxtu;

. uspořádá čásii iexfu v wladu s t€rtovou návabosti;
3, o entuje s v€ vývoji óe9lé a svéróvé lit€rafuIy

. Pfukáž€ 2áldadni Přehled o vývqi č€skÉ a sv&óvé litéráfury;
r ro2áá Podle charak€nsdckých .ysů žákládni lit€rárni sněly a hnuti;
, Plitádi t€ti k Piislušnému literáňlňú směru;

9 aPlikuj€ zátladni znalosti liléráňi r.ó.ie na lon*řétni te\l
t .ozliši Prózú á p@zii; lyriclý, ePický a dnmátřký te!!
. rozezná na ákládě terfu charáldelistickerysyliterá. ó drúhít á ŽánrŮ;

. rozezná áutora/ v,yPravěč€ / ly.i.ký subjelt, Postavy; Po9tihne ubn m€zi nimi a způsob,

. jak jsu iéxtén vytvářmy;

. rckhá tyPy Promluv (Piiná řď, néPřiňá ř€č PoloPiimá řeč, neznač€ná Přiná let),

. rc4zná !,yPrávě.l žpú$bý rczliši dialo8 a monolo8 (včéině Ýnirniho monolo8u);
r náleáe v texfu moliv, téma;

r oiimfuje se v principe.h konpozični ÝýstaÝby téxfu, rozezná tonpoziční psfupy (fupř,

! čhronologi.lý,rďrc6Peklivni),
t analyzuje iazykové pbstřÉdky a ]€jřh funkci v textuj

. nd€n€ v tcxfu tfuPy . li8ury (ale8orie, alihace, mrfo.a, aPoshoÍa, dygífrjsmus, eliPg,



. ePiiorá, ePi2uxis, euremismú§ gradae, hyPerbola] inv€lZ, netáfó.á, metonymi€,

. otymórc[ p€lsniíika.é, piirowáni, řečnkká oi4zka, symbol, synekdocha)j

. lodiši vázáný a volný velš;

. urči tyP iýňového *hémafu á j€ho Po'm€nováni Gdfužhý, sliidavý obrločný,

0) Žák vykoná ztouškú úšPěšné, PolQd dosá|ne alesPoň hřfiiG úšpěšn$n, Hranici úsPěšnosti
didaktických lgsťťl uvéd. cenhum v bestový.h 9šitech didalti.ký.h t stů,
(2) Didaktický test je vyhódn@ván centrem,
(3) Didakiické lesty spól.čnó části maturitni zkoušky se hodnoti slovně ,,usP§l(a)" n€bo
,.neusPěI(a)" s Plcenfu álnimlyjádienim úsP€šnctj,
(4] Pokud žá* ztou§(u nekonal, uvádi se v Pfuiokolu u Piisl!šného zlošebního Př€dmětu nlsió
sfuPně P rcsPech u slovo ,, nékona I(a) ".

B. Úrtíí zkouška Před zlušební Mtúiiní Lmisl
0 ) Pro ústni zl<fušku z č6kého jazyka a herafury je úrčň natulitni *znám litelámich dél.
seznad lii€rárnich děl, z něhož žát vybiró s6tavui€ škola
(2) Ústni zkouška P uskutďňu]€ lónou iizeného róáovoru s využitin P...ovniho lisfu
obsahují.iho úryvek n€bo úryvky z lon*řhtihó lit€rámiho dilá harcvni listy Pro žá!y išóU
zajištěny k dilúm z j€li.h Vlastni.h seznamlt nt€rámich děl, so!části Placoniho listu je i žádáni
ověřujici znalošii a dovednosti áka vzlahuji.i sé ( uóiw o jazyce a slohu.
(3) z mafurjiiiho seznamu lité.ámich děl žt přiPravi vlastni Éháfi 20literárnichdělsestavený
na základě ldtérii Pro výb& nafuritnich zadáni t úšini ztouš"Ť, Žt odďzdá §eznam iedjt li
školy nebo jim PóvĚřmé osbě dó 31, března Pro jaml zkušebni ob.lobi a dó 30, čewna Pro
podzimni zkušebni obdóbi,
(4) N€odevzdá-li žát do data Pódle odslavce 3 vlashi seznam literáňich děl,1osuje si u zkoušty z
pracovni.h ljstů ke všem dilťlň hafuritniho FTamu ljlerámich děI ýstaveného Školou,
(5) BezPrNliedné pl€d zahájenim PliP.avy t úsftri zkóušcc si žák vylcui€ čišlo Pracovniho lisfu,
PiiPrava ( ústii zkouš€ trvá 20 minut, Úshi zkouška trvá 15 ňinul. vjednon.tni nel4lcovat
dvakrál Pra.olni lj§t ke stejnémú literámimu dilu,
(6) v Prnběhu úsbi zkoušky noni žákovi dovoleno použivat žárlné Ponůcky vyjma PŘóvního
listu a psacich potřeb, Žák vybirá 20 literáňich děl, kíjtéijá prc výbě} mafuritrtich adáni k Úštni

t světóvá a česl.á litérahrla do ton€ 13, štol€li nin, 2 literámí dilá
r světová a č6ki liierafura 19, sioleii min. 3 lit€ráni dila
. světová liteiafura 20, a 2l. sloleti nin, 4 lnerámi dila
. Čestá nklafura 20, a 21, sioleti min, 5 til,érámich děl

Prc žákův seznam lilerámich děl Plati záldadni Pravidla:
. 2 litcrámi dilo jé povážováno tohPI.xni dilo, nikolj jého část,
. miniňálnĚ dvěmá Iit€rámimi dily nusi být v Pznamú zasiouPena próza, p@zig draňa,



t seznam ňúž. óbšáhóvat maximálně dvě dilá od Jednoho ául,ora,

a) výnakk z uněl€ckého €xh,
b) výňat€( z néúměl€.kého textu;

struttuá &hi zkoušty j€ tvoř€na třemi částni:
. lit€rárněhistorický kontext lit€iá m iho dila
. análýza umělecleho texnr;

. analýzá ndmělekhó tetfu,
očelávmé vědomosti a dov€dncli
Žr, rteiý koná úsEti maturihi zkoušku z č6kéhó jázyká a literafury, prctáže osvoj€ni

ná9ledujicíchvédomostiadovednBti:
1. charakieriai€ ljt€rá[řhbtórictý kontextliterámihodilá

. zaladi litetámi dilo do kontexfu autorovy fuorby, do lit€ráúlhó / obmě luIfurniho

2, ánályzujé únělďtý text
t využij€ vědomcti zi9kare Piď|€nín eléhó dilá, z něhož pocházi výňatek;
. zsadi ýýňalek do kontextu dila;
. nalezne v textu motlvy, téma,

. .harakt€iizuje vyPravěč€ / ly.ický šúbjékt, pó6tavy;

. rcZhá vyPráv&i zPůsoby, rczli§i dialo& monol% a milřni nmolo&

. rcZmá tyPy promluv (Piimá iď, nePřimá íeč)]

. oriénfuje se v čamPGloru dila i tonkétnlto v)htáik;
t chaíakterizuje kompoziói výstávbu díá i lónkétniho výňatku;
. chaiakte 4je Po§távy
. ánalydi. jazykové přostňedky a j€jich funkci v texfu;

. nal€ň€ v téxtu iroPy a íi8ury (alegorie, abrqácé, ánáÍóra, áPGrroíá, dysíemismus, eIiPsa,

. rozlišl vázaný a volný veŇ)

. uiči ťyP rýmovéhó *hématú á ]€ho Pojnenováni Gdruž€ní 9třidavý, obkfučtý, plďývaný

. !řilitPráňi 1nmí dllá]

. rcrehá na základě texfu charaltérbri.lé rysy literárnich druhů a žá.rů;

3. analyzuř nfuňělelý iext
. přiřádl tett k funtčnimu stylu, slohovému útv,ru, !ří šIóhový po§tuP Glóhové PGtuPy);
t Po§iinn€ hlani myšlenku textu;
. analyajé jázy*ové Přostředty a jejich funkci v texfu;
i .haiakrdizujé komPozični výsravbu výna*u,
t chalaktŤizuje komunikačni sifuá.j vyr!ářenou €xt€n (naPl. adresá' účeI, funke)j

4, 

'ormuluje 
výpovědi v suladu s jazykovými no.naňi á s zá.adani jazybvé fuIfury.



Ústni z(oušku hodnori vždy dva učitelé zkou!.jlci á Při*dici, Hodno€ni úštrti zkoušky * týlá

' ánalýa uměI*kého réxfu,
. análýza reuněl{kého téxfu,
. liréráňěhistorický kontextliré.ámíhodila,
. výpověd v sóuladu s Fzykovýni no.mami a á9dami jazytové kúlfury (včetně plynulosti

a slrulfulóvaósti Prcřvu a ai8ummtáe žáka),

Při ústni zloušc se Pomoci bodit hodnoti vš€chny části ústri z(óUšky. zPnsob, bodováni a
k itéria hodnoeni káždé dilči části zloušky včétiě hranice úsP*no§ti a stánoveni výsledného
hodn@ni zkoušty navftuj€ Piedmětová koúisé daného Pňedněfu á s.hvaluje zkušebni
mafulih,i konjse Po jéjim jňenováni Před začátkém kúání P.ni ztoušky ztulebni maturihi



Matudtní zkouška - Anetický i azvk

vÁiIÁNTA sB §?or!ČNoIJ ČÁsŤÍ MÁŤURiíM z(oúŠKY z ÁJ

obo. cyfuáZiun, Repíodukčni giáíi| Pro média

á. PřiPravuje a hodnoti CERMAT
b. Délka twáni ]10minut(40minutPo§lech,70minutčtmia8ramaiickáčásr)

(])ŽákvykonázkouštuúsPéšnópokúddo§áhneal€sPoňhrani.eúsPěšno9ti.HraniciúsP*no§h
didakhckých l6tu Uvede cmt.um v teíový.h sešiioth didákri.ký.h testů,

(2) Didakti.ký té§t jc vyhódnóován c.ntren,
(3) Didatti.lé tešq sPolečné části nafuriEí zloušky se hodnoti slovně ,,usPél(a]" nebo

,,neusPěl(a)" s Pro€nfuálnim vyjádřenim úsPsnosli.
(4) Pokud žák zkoušku n konal, uvádif v Protokolu u příslušnéhoZkušebnino Pledmětu misto

stupně P roÝě.hu slovo ,, nekona lG )",

a, PijP rav uje a hodnoti škol a

b, Délla piipravy - 15 minut, délka trváni15minut
c s*ládá P 2 tři části] otťÝfuné ótázky (3_5), ob!ázel (Popis a Porovnáni), téma

(výběr jednoho z elkem 25 ténát)

. prc obor cymnázium s očetávaná jazyková úmvéň íácházi na úóvni 82 (dle spolďŤého
éWóPské rán€ prc jazyky) nebo t ni sněřuje zqm@a v oblásti 8ramalickó a lexikálni
komP€bn.é á s.hópnosri rozvoje ar8umentac€ s rajádřeni vlNniho sianoviska,

. pro obor Reprcdlkčni 8rálik pró ňédiá se oiékávaná jazylová úroveň nacházi na úrovni
81 (dle spoleiného evrcPské ráme Pru jazyky) fubo k ni gněřu]e ftjména v oblasii

8ramati.ké a lexiiálni komPetence a §choPnsii vysv&lit své názory na béžfui ténata
každodemiho životá,

. Ijshi zkoušká j€ založena na řireném rczhovolu na základě Pracovního ljsb, ktďý se

96tává ze iři dilči.h čágti vy.háeji.ich ze stejného tematu, k|ere sj studenl vylosuje

bezPrcsĚedně Pied zahájénin Pllp.aly t úsini zkoušce, Pro oboŤ ReProdukčni 8rafik Pro
média platí že sučásti Praconiho lisfu j€ i zádáni óvěfuji.i znalGi terminologi€
vztahuji.i se ke vzdělávaci oblasti odbomého vzděláváni, Délká t Vánl rlstni zló!škt ie 15

T,nUl,P,,P,d\indn,n.l/v Pol lunLáldlP l5mrul ť.h /lou;láFPo.U7o\J-.-J
základně čryř lci€rii: zadání/obsah a Prcjev, lexikálni konPebnce, 8.amaiická kómP€ien.t
a Prostřcdky tértové náva2nosti a íonolo8ická komPelence, v PijPadě ]eiikálni a

granati.ké lomPe|úce k hodnoť nejú piesnosl ale i rczsah Použitých jazykovýčh

. Ústníčá zkoušky j€ hodnNma zkoušcjicim a piíscdi.iň a €lkóvé hodnocói dané dilči
čásri zkoušky jt výsledkď jEi.h shody, Hodnocúi Probíhá na základě Poronáni Výkonu

stldenta s hodnoťcíni d€škiiptory ! jednotlivých sledovaných parametr{h,



Pokud ý úshli zloušk2 skládá z vic. čášti, iykoná žát zkouš}u úsPéšně, Polud úsPěšně
vykoni vš(hny čfuti dďé zkou§ky,
zPúsb a elkové hodnmi zloúšty včetně hraice úsPěšnogti a zPúsob shoveni
výsledného hódnNeni zkouš€k navrhíje Předmětová konis daného Předměhr a

€Později Pied žčáil€n konáni prvni zkoú§ly š.hvaluje ztušebni matuitii tómi*.



Matuíihí zkouška - Anglický i@Yk:ga] 9!!šé9!
VARIANTA Brz 3PoLBČNÉ ČÁ6Tl MÁTURITNÍ zKoUŠ(Y z ÁJ

á. ?iiPřavuj€ a hodnoli škola
6. Délta přiPrava ]5ninut, délka trváni 15 ninut
c, skládá * k iii části| oteviúé otázky (3_5), obráZk (PoPis a Porcnáni), téma

(výběI jednohó z elkťň 25 émat)

(1) Pókud 9 úLstni z(Óúška š(Iádá z vice části, vykoná žát ztoušku úsÉšná Pokud ú§Pěšně

vytoná vš€.hny části dané zkoušty.
(2) Pokud * zkouška skládá z vice čásii konáný.h různo! iormou, Ýytoná žák zkoušku úsP*ně,

Pokud úsPěšněvykóná vše.hny čásii dané zkouš*y,

. Gekávaná jazyková úióvéň p nácházi na úrovni 82 (dle společného 4ropské řáme pro
jazyry) nebo k ni směřuje ajúmá Ý oblasti gámrick a l€litálni komPet€nce a

schoPnošti tozvoje ar8umďtac€ s vyjádřeni vla§hiho 9tanoviská
. Ú§tni zkouška je zálóžóá ná řižďém rozhovoru na základě praconnro listu, ktery !e

6estává re tii dilčich čás|í vycházejicich ze siejného ténafu, (teré si sfud€nt vylosuje
bezPróstfudně Před zanájenim PřiPiavy k ústní zkoušcP, Délka t Váni fuIii zkóúšky jé 15

T,-Jl P,,pl.va M n, rd ť2v, Pohll u h\d uLe l. r,nul, Ú.b,,tou"ld F PcJ/o\in. ná

základně čiyl kiitérii: zadáni/obsah a Proje, lexjkálni komPetene, aramatická kóňPé€nG
a Prosti€dky iéxtové návaznosti a lonologiclé l@mPetene. v PřiPadě lexikálni á

8ranaticke kónPét ne se honnoti n€jen Př€snost, ale i ro29h Použiťých jazykových

. ushi čási zkoušty je hodndena zloG€jicim a piisedicim a .elkové hodnocói dané dllči
části zkotšty je výsl€dken Fjich §hody. HodnocÉni Probihá na zá(ladě Porovnáni výkonu
sfud€nta s hodnoticimi deskriPto.y v ]€dnótlivý.h sbdoýdých Paramek€ch.

. pokúd se ústni zkoušla stládá z vice čásii, vykmá žák zkóuškú ]igpěšná pokld úspěšně

vykoná Všé.hny části daé zkoušky.
. způsob a .élkóvé hodnocmi ztouity vč€lně hránice úsp6nosh a zpúsb stanóvéni

výslcdnéhó h.dnó€ni zko!šek navrhuje Píednětová komise daného Pi€dměfu a

nejPozději Picd záčátl€ň konáni Prvni zkoušty schvaluje zlušebni mafunhi komise,



Matuíitní zkouška - ruskí iazvk _ Droíilová část

1) Ústllt zkóúšk

. vyjádřit 9é ( základnim otáztám běžného živóta, pohóvófit o základnich temal{h

. PoPsai Gobu, v&, íištó

. popsát své zááik, různé události a děje, popsat 5vé pmity, viádřit názor

. PoPsai a pledstavit šéb€ i druhé osoby

. porczunět hlanim myšlúlón vsfupnich inlonaci o běžných tematech

. vyjádřit únysL Přáni omluw, žádGt, ProsbL! mbid(ú, Pózváni, doPoruč@i
l poskytnout tazateIi Žádáné iníonace
. vystihnóut dostat]ďně Podsiafu nyll€n}y nebó Pfublému, Poronávat rúzné iníoma.é
. vyjá,liii solnh§ či n.sóunbš š názorem n€bo jednánim
. vyjádřit 9 k pioblémůn současného světá
. Porádll li § větŠinou .iNaa, F/ ro-ou nJ5talPn.e{ovď|
. Podat základni inlonace o Prare a Č6ké repuhli.e ó Rušku, Mostvě a P€trohradu
. Pňbližil iuskou ldfufu, uúéni a rejména lierafufu

. oč€kiváná jžyková úroveň na úrovni 81 (dl€ sPol€&ého eviops*é ránc pro jázyky) nebo
k ni směřujé zejňéna v oblasti 8ramatict€ a léxi(álni komPeten@ a shoPno§ii vysvěrlir
8ramaticky sPrámé své názóry v jednodu.hém Plojďu ejnéná na běžná téMla
kždoítmiho života,

. Ústni z(o!ška jé založena na iizďém rózhovóru n, základé pracovnino lishr, (ré.ý si sfudent
vylo9uie bezPiostř€dně PlÉd zahájeni PiiPravy k ústni 2kóúš@, DéIka tNáni úshri zko!šly jé
15 minui, PiíP.,va twá 15 minút, Uslii zk@šlc j€ Pcurcvána m á(ládně člyř kritérií:
zadánílobsah a Prójev, léxikálni konPďmce, 8řámári.tá kóňPetoce a PiGti€dky €ltóvé
návaáóšii a fonolo8ická konpétfre, v PříPadě lexikálni a gramari.ké komPetence s hodnoti
nejen PiŇost, alé i fu6ah Použitých jazybvý.h PrcsÉedkú,. způsób á c€lkové hodnNnI zkóušky včetně hrmice úsÉšnošti a zpúrcb stanoveni
ť9ledného hodnmi zkouš€k navrhuje přednětóvá komjse d ého Př€dňěfu a n€jPozději
Pied začáikem konání pwni zbušky yhvaluie ztušebni máfu.itii komi9.
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;iŤf::"' GYMNÁZIUM A STŘEDNí oDuoRNÁ š(ol.Á PŘH oI ]č

MATURITNÍ TÉMATA FL^TNÁ PRo Z(oUšKU PRoFILoVÉ ČÁsTI v]ARNiM A
PoDZIMNiM ZKUšEBNiM oBDoBí RoKt] 202] TŘíDA VIIŤ

ANGLICKY JAZYK

1, A wek triP around the crech RePubli.
2, Americm hi6tory - 20ú and 21n cenfury
3, Ámeíican history _ Pil8rim Fathers and NM En8land
4, Ámeri@n history the War oí IndePendee and úe civit Wa.
5, Amen@ LEratu.e the Lost Generation and the Beát Gheration

8. English as a le8ua8e
9. lestivals and íeast days in Enďsh sPeakin8 countrieš md in the czeó

10. Geo8raphy of lhe UsA the Eást d thesouth
11, GeoAraphy of the UsA - thé West
12. Inspirationá] PóPle oí the 20s ed the 21.' Mtury

14, Londo& the .aPiial oí the UK
15, New York city ánd Washin8to§ D,c,

17, Pla.es oí interest in ihe UK
18, Political sy9tem of the UK
19, Politicál sysiém oí the UsA
20, Queen Elizabeth i ad Queen vi.to.ia md their aa
21. Romúticism md Reálism in Briiish literature
22. The UsÁ and the UK: furient is9ues
23. The Wárs of rhe Roses md tt€ civil Wa. in the UK
24, William shákesP€are and his work
25. World literatúre 20c md 21í cenfuíy



MATURITNi TÉMATA PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoFlLoVÉ čÁsTi v ]ARNiM A
loDZ.MNlMZ^LŠLBNIMo3,oBi lok. ,o2l lŘir]A\ ll

1. Aktlelle Prcblme de! WeIt

3, Bekleidun8 und Mode
4, Beřli( Reireziel€ in Deutschlúd
5, Die BRD - un5er Nachbďlmd
6, Die schweiz - das ÁlPenlmd
7, linkaufeL Gescháfre, Konsmleben
8, Lš8ewonrrheit€n u, Eskultur
9, Janre§zeiten und Wetteí
10, Kultúrlebm Kunst, Musik, Theateř, Kino, Film
u,kbensweie, cesundhei! Kranlůoten
12, Medien und Koňmunikati@
13, Mein tPbenslaul u, ňeine zukuníkPláne
14, Mein voibild, FMndyhaí! Ei8sschaíten
15, Meine lamilie, Gene.ationen

16, Meine kknire Búcheí, Lese4 Buchautor6
17. Mejne s.hul8egchi.hte - Bildm& Beruf
t8. Nátur, Umweltschutz
:l9, ósterreich und Wim, Rei*zjele in Óstenei.h
20, Pra8 der Kóni8swe8
21.Reise&FerienaktiviťiterrmeinTrauhur]aub
22. sPori md BM€8un8
23, TŇhechien das Lód des Fremdenverkehrs

24, WichtiEe JalYesra8e, Bráuch€ u. sittď
25, Wohner! mein Wohnort und *ine Umgeblng

NEMECKY JAZYK
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MATURITNí TEMATA PLATNÁ PRo ZKoUšKU PRoljl |-ovÉ čÁsTl V IARNíM A
loD/lv\ V /l LŠLBNIMoBDodlkol\L 202l lR|DAVli

RUSKY JAZYK

2, )KLDé, Haú aoM/Haúa isápJxPa
3, Kylbrypa í,c.ycmo

5. Moii ÁPyrlMo, noApyra
6. Moú ro6rMHú PyccMí nr.árt,,
z Mocna í cátskT-n.ftP6yPl
3. HayKa , rexHíxá, .pe,4d@ Maaoúon ,HóóPMaq,,

r0. nooe í Dp€MeBa rcÁa
11 no(yíKí, Mara3íHhl, ó+ePa yayl
n. nPara crcríua qéucKoú P(nyorrxx
13, nPíPoe , eé oxpaHá, oxPyxa@lra, cPéÁ,
14, nPo6,eMd oDPeM€HHórc M,Pa
ú, nPue,o}a x o(P€cmm,
ú. n}ŤuecTB'é í ryTí}M

ú. Pa3Bx,íé pyccíoř ImPaTyPH Ao no,oB,Hd xlx pxa
19, lŇ,ůce, (tsáépaq,,
20, !ym€{ jDT€PaTrTa BrcPolr ío,oB,HLI xlx Fka, xx Bec

22. r]áoq€cx@ ftro, ]aoPoBle, 6or6fi,
23. tleu.M, P{n}órrxa
24, [lxora,o6Pa3ó,áH,e



3*'=" 
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MATURITNíTÉMATA PLATNÁ PRo zxoUšKU PRoFIIovÉ čÁsTl v JÁRNiM 
^,or]/lM\l\4 /l . í ,tsNl\4 oBDoBl RoRl 2Ul, lŘiDA V'll

ZAKLADY SPOLECENSKYCH VED

1, Ánti.ld íilobiie včetně síbit

3. Ekonomie finečni trh a osbni iinanc€

4. El@nonie Praevně PráWi vziahy á fiMn.óváni Pódni(u

6, FiIózoíié pozdni tiky á stř€dovětu
7, Kláái.ká ř€.ká íiloeíie
3, Nábóž€nštvl a €lii.}J nábožen§tvt dneška
o \ěm".li llásrc}a fllozoírc áJeji v)ajllini vP nlo/ofi, ndFtnu
10, občan a sukroné Právo
11, ori€ntac človětá ve svělé

12, pohled novodobé filozofie na svět

14, Pro.2sy a jévy v ťiologii
15, }roc6y a sravy v prcbleňatice učmi
16, ?§y.hické Pro@sy a slavy
17, Ren6 ce a Éfoňae ve íilobíii

23. tjvod do Éy.hólogie
2a, vwoj naši úslaho§n a jeji vliv na sPrávni if,šiifue



MATURITNí TÉMATÁ PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoFlLovÉ ó4sTl v JARNíM A
PoDZIMNíM ZKLšEBNíM oBDoBí RoKU 2021 - TŘíDA vlll

DEJEPIS

1, Buržoazni FvólU.é vf svělě

2, Čďny za Posledni.h Přeňyštóvců a Lucemburků
3, Čstoslovň§ko Po dřuhé §věrové válŘ

5, EvrcPa v Poloviné 19, šióléť
ó. EvroPské krize v 17. á na Počátku 13. slol€li
7, lrancie na Př€lonú 13, a 19. stoleii
3, Hummisňu, Ien6ane, refómáce
9, Hu9ilstvi a vláda Iili}to z Poděbrad
10. ]agellovci á Habsbuilóvé na českém trnně
11, Mqský iozmch Špánělska a zámoiské plávby

13, osvicmsfui, osvicenský a6šoluti5nus, nárcdni obró*ni

16, Ráný f€udalisnuš ve východŇ Evropě
17, Rózvinubý íddalisňúš

20, svět na Počátku středověku
21, svět v€ 20, á 30, l€l{h 20. slol€tl
22, vývoj lidsivá v Pravěku
23, vývój u nás ve 30, leie.h 20, štoleti a za druhé svěbóvé války
2a, vývoj v€ svělě od druhé světové !álky



MATURiTNí TÉMATA PLATNÁ PRo ZKoUš(U PRoFILovÉ čÁsTl vJARNiM A
roDzlMNIM Zt.L;tBNlM oBDoB Ro^L 2o2l ,ň,DA\ll_

3, Aušhálie o.eáni€ a Polárni oblasli

5, Čská Épublil€ - plircdni Poněry
6, Č.slé republita sdoekonomicke Poměry
7. GŇ8raíjehosPodáistvi
3. Gú8.áíie óbyvátelstva á sidel

11. ]ihóápadni Ási€ a §emi Afrika
12, ]ižni a jihovýchodni Asie

17, Póliti.lá 8eogralie a 8lobálni Probléňy svěiá

r8. Rusko a Poshovětšké sráty

19. seveňi !ýroPa á Pobalri
20. stledni EvroPá východni část

21. slředni Evropá - západni část

25. z€ně jako vesmiňé él€$

ZEMEPIS



MATURITNí TÉMATA PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoF]LoVÉ čÁsTl v ]ARNíM Á
lUD,/lV\jM 7l | <l B\lV oBDodl Ro(L,202] RIDA \ ll

1, D€rivaÉa l]mji, fink.P

3. axpónmcjálni funte, éxpú€nciálni rohie á nerovnice
4, Goniomeki.lé funkq 8oniomďri.k fuvnjce a n€rovnicé

6, KónbinačničGla, pravděPodobnosl
7, Kombinato.i.ke úIohy, binoni.(á véta

9, Lo8aritmi.ká funke, lo8aritmi.lé róvnice a neřonie
10, Metri.ké úlohy V Prmtoru
11, Mocniný odm@iny
]2, N€kon€čná řada užiti PGlouPnGd
13, objdňy a Povřchy těles

14. Parábolá a hype.bola
15, Pólohové úlohy v próstoru

16, Polynonicki funte a jéji užiť
r7, PoslouPnosti,linitaPoslouPnosti
13, Piůběh funkÉ, vláshó§ti funke
19, Ra.iónálni funkcé a jéjl užjti
20. Rovimé útvary a jejich viasriGti
2r. Ř€š.nI n.fuVnio sustav nemvni.
22, fušeni lovnic, sóušiáv rovnic
23, vlfutnosti a uŽiti gMióh€tictých Íúkci

25, zóbiázoi v 8eom€trii

MATEMATIKA



MATURnNí TÉMATA PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoFlLovÉ čÁsTI V ]ARNiM A
loDzlMNiMZKUšEBNiI,4oBDoBlRol.U 2o2l lŘlDA vul

FYZIKA
1. Dynamika, Pohybové ák@y

3, Fyzikálni Pohyb lěl€9 a hmohých bodů

5, cravitačni Pole, Newtonovy g.avitaói zákony

8, Ma8netismušáéIélboma8n€tismus

9, odraz světla - zr.ádlá

l1, PovEhové naPěd taPáliny
12, Pruni á druhý té.modynamictý zákon

13, Pimos tePla, tePelná výměná, využid,

14. soustava sl véličiny a j€dno&y,

16. Toóvé účinky siL rotae a rctačni energie

18, vedeni eI pMdú v kaPalináó Plyn{h Polovodiči.h
19, vrhy šÝisIé vodorovné, šikmá 8ravita&i á fihóvé póle KePleřovy zálony
20, Základy €lektGtatjiy
21, záklády kvantové oPiiky
22. základy vlióvé ópti(y
23. Zákmy hydrod)naniky
24. zákony nydrostaiiky



:,
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M^ I UR1TNíTÉMATA PLA,rNÁ PRo ZKoUŠKU PRoIrlLoVÉ ČÁsTI V]ARNiV 
^PoDzIMNíM ZKUš!BNíM oBDoBí RoKU 202] TŘiDA VIJI

CHEMIE

1, Altalické ]<óvy a kovy alkalickýcn rehin

3. Anorgei.kenázvoslovi

5, B€zky§likaléderiváty unbvódikú

3, Hal€€ny a vzáoé Plyny

13, Kárboxylové ty*lin, nn!ťni á §ub§tifučni deriváty l€.boxylóÝýó ty*lin

15. Kyslitaté dériváty uhlovodikt

u, Nasyc€né unbvodiky
13, Nmášy.mé uhlovodily

20, P€ntély a .halko8eny
21, P€Iiodická bbuIla PNtú

25, vodiL a ieho sloučeniny



MA]URnNí TÉMATA PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoFl1-ovÉ č^sTI v
rAF\lV \ ToD/lV\lv,/ŇL-, B\'VoBDoBl Fol..L'1''2l't'DAVl'I

BIoLoGIE

,l, Elkaíyotická buňka, fyziolo8i€ buňky

7, Hormonálni sou§|ava

3. Molekulámi základy dčdičnošti

13. ostnokožci a sirunat.i žljici Pnnáňě vé vodě,

15. Pohlani §ousiává, ónriž€n.z€ člóvěla
16. Pruei, žjvďišné houbý žahavci
17, Pruoúgií , Plošlěnci, hlGu, někkýši, kóužkóv.i
ú, Řasy, houby á lišé]nlly

22, Tělni tekutiný oběhová soustava

23, TePlolc€ni živoči.hóvé

26. Vylučova.i soustava a tělni Pokryvy člověka

23. vznit a vývoj života na &mj
29. základy obecné bioloBie



Ol',i,?, CYMNÁZUM A STŘF.DNÍODBORNÁ ŠKOLÁ PŘELOUČ

MATURnNÍ TÉMATA PLATNÁ PRO ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI V
j Al<\i\4 A N)D/l\1\lV /\ l (| B\|\4 o,rF,.B| Po|| 2o2l- lR,Dc \ll

IVT

2, HTML UsrroŘÁDANÉ A NEUsPoiÁDÁNÉ §EZNAMY, TABULKY
3, PAscAL DAToVýTYPS&NG
4, HrML - oDKAzY A oBRÁzKY, NÁDPIg oDsTÁVEc, FoRMÁT
5, PAscAL NÁHoDNÉ čislo
6, PAscAL - C\(LU9 PoDMiNKÁ
7, PAscAL Pi,icE sr soUBoRY

11, sMAlL BAsIc

13, PAMĚTI v INFoRMA,flcE (PARAMETR! RoZDĚLENí.,,)
14, SMALL BAsIc
15, SMALL BAsIc
16, SMALL BAslc - cYKLUs v žELví GRÁFICE

13.INTERNET

19, Ms ExcEL

21, Ms ExcEL
22, čísLA
23, PRociÁMovÁNí





MATURnNíTÉM^ lA PLATNÁ PRo Z(oUšKU PRoFlLovÉ čÁsTI v ]ARNíM Á
|oD./]V\i\4 /.. (| B\iV oBDosl Rol.L 2o,:r , 1RIDA RM4

ANCLICKY JAZYK

2, En8lish as a lan8uage
3, F@d and eatin8 habiis
4, Health úd disases
5. H@sin8 and livin8
6, intemel scial siies

8, Modem te.hnolo8ie9

10, My re8ion and my toM
11, NN York city and
12, other Aňericm ciri€s

15, P.obleňs of ihe youn8
16, Public holidayš md festivals
17,shoPPin8

19. The commonwealth oí C.eat Britaiň -
20, The comňonwealth o' creat Brirain -
2t, The czeó RŤubli.
22.ThevK
23, The UsÁ
24, The youn8'š liiestyle
25, Tráve]lina an.t tounsm

Austialiá dd New Zealand
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CYMNÁZlUM Á STŘEDNÍODBORNÁ ŠKOLA PňELOUČ

MATUR1TNÍTÉMATA PLATNÁ lRo zKoUŠKU PRoFlLovÉ ČÁs1,1V ]ARNÍM A
PoD7lVNiM ZKIjšFBNÍM oRDoRÍ Ro(U 202] TŘiD^ RM4

PREDTISKOVA PRIPRAVA

l. DIGITÁINÍ zPMcovÁNÍ oBRAZU
2. DoKoNčovAcizPRÁcovÁNÍAzušLEcHŤovÁNi,nsKol,iN
3, HLUBoTlsK
4, KNIHTISK, FLExoTIsK
5, KNIŽNÍ vAzBY
6, KoREK,INi CRAFICKÝ NÁWH, PDF, NÁHLED A NÁmK
7, KovY, PoLYMERY, TIsKovÉ BAR!.Y
8, KVALITA TISKU, MĚfucÍ Pfus,IRo]E
9, MoNIToRY
10, oFsET
11, o(o VNÍMÁNÍ ZRAKEM
] 2, oRGANIzAcE PoLYGiAFICKÉ vÝRoBY
13, PAPiR yÝRoBA PAPiRU
]4 ],oLYGRAFICKÉMATERIÁLY,EKoLoGlE?oLYcRAFlcKÉyÝRoBY
15. PoLYGRÁrIcKÉ yÝRoBKY

16, PoLYcRÁIIq GRAFIKA, MÉDIA
17, PomKovANÉ MATERIÁLY, PAPiR
13 PRÁcovlšTĚ ŘEDRTIsKovÉ PŘÍPRA\,Y
]9. SKENERY. FoToAPARÁTY
20. sPRÁvA BAREV, BARE!,NoST DIclTÁLNiHo oBRAzU
2l, TAMPoNolÝ I,ISK A sÍToTlsK
22, TISK BAREV
23, ZloTovENÍ NÁ\,,RHU
24, RAsTRo\rÍ TsK
25 7.HoTovENi TIsKoýÝcH FoREM
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MÁTURITNÍ TÉMATA PL^TNÁ PRo zKoUŠKU PRoFlLovÉ ČÁsn vlARNiM 
^'oD7'V\l\4 ZN. šl B\lV oB ,odl RVNL 2o2_ lRIDA RM4

DESIGN TISKOVIN A VYTVARNA KULTURA

1, Histoncký ťvq Pifia
2, Pravidla á druhy 92by
3, TyPo8.afie
4, Uměleké 8raíické techniky
5, Histo.i.lý vývoj tnihy
6. Fyzická a obýhová struktura knihy
z Ča6oPisy a noviny
8. Foto8ratickáerPozi@
9, Druhy objektivú, ohnisková vzdálmosr, ostrost a nŇstrost

11, Přo8ramy Pro zPrácováni Pc 8raíiky a fórnít Pdr
12, Desi8nak.idence
13, PostuP Pn týorbě návrhu
14, Barly

1ó. Uměni MezoPotámie á EE}?ta
17, stárcvěké Řeko a Řim
18, Raně křstlmké uměni a unění byatské, Předrománské umění
19, Románské a Eotické uměni
20, Renesance a ňfuýrismus
21, Bároko, rckoko a klasicismu9
22. výtvamé uúěni a ařchitektura 19, sroleti
23. výtvarné uměni 20, §toleti
24, A.chitekhrra 20, stoleti
25, Nová media a novomédiálni !ňěňi




