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vsouladu s ustanovenin § 79 zákona č,5ó1/2004 sb,, ó Přdškolnim, základnim, střdnin,
vyššim ódbomém a jiném vzdéIáváni (školský Zjton). ve zněni pozděiší.h PředPisú
a vyhlášly lýlŠMT ČR č. ] r/2oo9 sb,, o bli^ich Podmintách ukončováni lzděláváni
ve střední.h školá.h ňabrihi ztouškou, ve áěňi Pozdějšich předpŇů,

úrčúji

nabidku Póvimých a n€Povimý.h zkoušek Proíilové čásri nafu.ilrti zkoušty Pro štolni tót
202021]2], vč€tně jeji.h formy,

ře,libel Gymáziá a střdni

Příloha:or8eizacePovinný.h a nťPovimých zkoušek profilovénaturjbiztoušky pró
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o**" cvm.iZiUn a sti.dni odborná š|.]., Pnlo]]i

or$niza.e Povinný.h a nepoýinný.h zkouš€k profjlové iásti natu.itniz!o!šky
Prc školni rok 2020/2021

l)bo,: 79 4],K/31 cynrnizfuni

] /..,Fl\.l..t,].l.,

zé zkoušky z č€skéhoFzyka kónané íormou ústni zloušb, á 6ó.nou Pi*mé Práe,ze zkoušky zcizihó jázyka tonané íormou úshi zkoušky a íormou Písemné Práre,

re dvou Povimých z*oušek konaných formou ústni zkoušk, dl€ výběru žálG, s tin, ž.
si žát nemúže zvólii Povimóu zkoušku z. siejného Předněfu, ze kterehó ábsolvuje
didattictý test v€ spolcfié části mafuritni zkoušky, Pokud žák ve sPoléťŤé čiti
nafuřitJ\i zkoušty zvoIi nisto didakrjckého lsfu z .iziho iazyka téšl z maiematiky, je
Póvin€n vykóat Povimou ztoušku 2 cižiho jazyka v profilové čásri
á nejvýše dvóu nePovinných zkoušelí kónaných íoimou úštii zkoušty,

Nabid*a plédmělů Pre povinné zlóuěky

cizi jazyk (Anslický jazyk, Něm*ký

zi*lady sPólečenský.h věd

Iníornátika a výPočttii l{hnika

Nibi.lká !ředněrú !re nepoÝiíné
zkoušky preíilové čágti:

Zklady spolačenský.h věd

Inlofuatika a výpóčshi te.hnika

. iníorhae o požádavcich a hodnoceni proíilóvých zkoušé(

. séTam máfuritni.h bmát



cynnárum a sliedi iodbomá škol. Pře]ouč

oryánizá.e povinný.lr a nepovinných ztoúšet PŤoíilóvó
pro škólni ro( 2020/2021

líll Lll i !"! mitu h, /l {Ll) \ť\l, ].jr]

. informa.e opožadavci.ha hodncení proíilový.h zkoušek

. §P?nam mafuritíi.h temat

re zkoušky z č6kého jazyka konané íotmou ústni zkoušky á íormou písmné Piá€,
re zkóúšty zciziho jazyká kónáné íomou ústni zkoušky a íonou Pis.mné Práce,

ze tti Povinných zkoušék konáných íomou úgtni zkoušly z Plédmětú:

o Gňíi.ký dsi8n a vývoj vižuálni tultury,
o Poly8raíické te.hnóló8ie a realizace ti§kóvii
o Praklická zk@šká z 8taíicleho dsigfu a mediálni tvo.by,

a nejvýš€ dvou nePovinných zkoušeL konmý.h íormou ústni zkóúšky z Předmětů:



Maturitní lkouška , český iazvk a literatura

A, Dldrkl.kÝ t6t- §polďná a&l
D daktřkýlest žé rkUšebnihopledfiétu če+ý]aryká liieíátuc tNá 75 minut

očékávané v&omosl a do€dnďti
Žá(kterýkonánaturtni?kouškU,če5léhojážykaó teretUryVrám.spoečnéčáltmaturitnl
,koušly, prókáže osvo]eni následuii.ich Vétlomoýi á dóVedn.íi]
1, óVlád á plavid á české ho píavopisu
2 píovedés]ovotvornóU a morfolo3 ťkou anaýžu ďovnihotvaru

t ulčis ovnědruhovoú p atíóíl ova;
. úrřim uvícké kátecoré U óhebných dóVni.h druh,]]
. na eznevdaném kontéxiu chybný (iekodllovaný)foars ova, připádnĚ ho opravi,
. Vl,tvořisplovnýtV&sló€]
. ro?|šizák:dnizpúsóbytvoieiiďďVóešt né 1odvozováni, sk ádjni, zkrecovániájej.h

.ó,el,olpo.,.o1o,,l
i určizákladové ďovo ke slovu ódvozenému]

3, !,yst hnévýznam po]ménováni
. posthneyýznampojmenovánivdanémkonieitu mňóně]]
. ná e,neVda^ém kontefu 

^evhodně 
ul té slovq připadné,a ně] VybeléVhodnou náhládu;

. ná]ezne k póimenováiivdáném
t lóze,ná obíaznéá neobÉžné pojňenováni]

4 provede syntakclou a^áý,u Vétý édnoduché á $UVěij
. určiVátóéč eny, provéde analýru soJvéli]
. na]ežié odchy kyod pravide névětné *aVby, připatlněchybnýVěiný.€lekóoravi;
t náléznesyntákt.kénedoíáiky,piipadněV}berene]vhódné]šiopláVuliapi přédožtv
. spojovaci výíá,V, s ovós éd):

5, prokáie póro,uměni.élému te{u ]ehočáseň
. i;]ezne ýtéxtu poiadované nformá.e:

' V}st]hne havnimyš]énlú teYtu,
. déniiku]eláňá textu]
. róu šiinformá.e pod§át^éá nepodíátné]
t .hamkterzujetext z hedisk. subrektŇity a obreklvity,
l rožlšikomuiikáčnilúnkceVtextu(např otár:,žádon, Éd3);
. ro, išilrádřenidómněnlyáeueni9 rúrnou mnou plavděpo,Jobnoí od faktickéhó

. po*ihné hlUbšiGymbo zujici)vý,iam 5tuacé konstruovanéteilem, po*ihnepodtext]
r ro:d^á Vieitu pfoky mánipulácé, podbi:iýo*, nonie, nadsázkvj
. rožarná,n?né ňóžné zpúsobyčtenia nlelpreiacele u,lóze?ná eventuálnidežiítélpretac textu]. póíovná infom3.e, íiríý.hre{ú;
t dóVede !,yužit nfo.má.e ,k ka né V odbó.ném te{U k prá. sj nýfi druhytextú;
. dovede připri. s í]unýfridruhy texlú !yúžits porozuměnim 2ákadni ngvat.ké 3 iteíárněvědni

. dove,Jepř pÚ. srúznýň druhy t€xtú využjt porn kŮz]iný.hdú.piinpodíatnýchpío



porozuméni danému teltu;
6, rcre?ná zákadni.haEtleí texlu

. určiúčelteitu ajehóíunkce, připadné rouézná funkcLdom n3ntnij

! oosoudlfunlčnostužiých áďkový.hpro5tředkú;

. pósóUdivhodnostužtipó]ménoVánivdanéň]óntéxtu;

. fužerná útv3rovéa funkčniprostředkyužiiéVtextú 1napi obecná čéštná, d]á ekty, knižn],

. íchaicléaexpre5ivii]árykowprostřédky,ďgót,s!ang)]

. přiřaditext klunkčnimu stYlJ (^ápř, odborný, úňélécký, pub c 5tiďý), ré3 ohovému útvďU,

t ! rii s ohóVý ooíup]
. nalezneFzykovépíostředkytyp.|éprokonkréiniíún]t^istýápojmenUle]e,odšivdaném

lóntextu výrazy přiznakóvé 1íelypcké)]
. óréntu]e5eVkomunikáč^lsituaci(ofi.á^i,néofi.á]ni);
. .haÉkeí žu]e komunikáč^illue v,ýtvářenoU textém {Mpř :dresát, účel, funlce)]

, rožlširúznétypyréíu {mpř piedň Uvá, donov,V aiiiteít)]
7 analyzujévýíavbu výpovédi á textú

. posoudi.e kovou výstavbu iextu, 
^a 

*nere]ipřip:dné nedostatky]

. dóp 
^lpod 

e 5mys U !y^e.hanéčá5titextu;
. Ulpořádá čáltiteitu Vlóu ádu steltovou návažno i;

3 orientu]e se Ve VýVoj České a světové iteÉtu.ý
. plokážezákad^ipřeh ed ovývoj České a svěiové ltéíálurý;

. fuž€rná pod e chara|tér*ických rysů uák ádni terárii5měry a hiuti;

. přřaditet t plk ušnému iiélámimusméru]

9 ápikujelák3dnižnalost llerárnitéórenakonkrét^itéxt
! lónšiprózuapoe,i] yíiclý,epickýBdÉmďiclýtext]
. íozezná 

^a:ákadétetu.háreker5tckérysý 
terárnichdruhú áŽánrlj;

. lozezná 3Utóíá, woíavěče/jvlďýsúbjekt, ponáVy]post hneVíah mé, nim a zpú§ób,

. FkFou tetéfi !,yNářeny;

t rozezná typýprom uv(přímá leč, nepřimá léč, poopřimá řéč, néž^ačená přimá řéč)]

. lo,ezná WpíáVěcizpÚ5obý ro?lŠid a og a ňónolog(VČetněv^ťniho monoogu);

. n. e,neVt€xtu motV tém;]

. óreniu]e se Ý pln. pech kompóžič^lVýstaVbylextu, rožežná kompóz čnipo§upy ln3př

. .hronolq.ký,íeíospekiVni)]
t anay,ú]ejazykóýé píostiedky á ]eiichlunk vtextú;

. naezne ViextutoDý3lFury la]egoí e, a iiera.€, ánafoía, aponófá, dyďemsmús, éIp9,

. épfore, ep zeJxis, eufemismus, gÉdace, hyparboa, iívete, met3íoc, fiétonym e,

. oxymóron, peGónfkáce, přřoVnáni iečnická otjzlá, sýnbo, syné|dó.há)]

t rózlšivázaný 3Vo nýveíš;
. uíčityp íýnového íhém u ajehopójm€noVánil5d.Užéíý, ýíidaVý, obkóč^ý, přerýVaný),

B, ?i!.m.á préc. - prcilová é§t
11)Pisemnou placiZ českéhojázyla a teretUryselozuniV,ýivořenisouýisélroiextu,]ehož

min má niíó.áhje250 no{ pkemná prá.€tfoá 110 m nutVČdiě Čású na Volbu zádá^l,



(2)Pro pkéňn.u pláciřédlélškoystanoÝi4 adáni, kteráse átům zpiktupnlbézprostředně přéd
áhá]enim zkoušky Pozahá]enižkoušky5 žák 1žadáni@ i. Zadánipisemné prá.eobsahuF nrev?adáni
popřipádé Výchózi tét k ?adáni á rpúsob zp.acóýáni?rdáni.

očekávané vědomost a dovednost

1, !,yrvoiitext pod e adaných kltéri
. zpíacujev pisamné řáciad:né téňá:
t orientujeséVkómunikáč^i3lú.c]Wmeré^ézadánimpGémnép.ácé;
. uvóliíormu piseňnéhop.oreýuadekvátniúčelutetu
. v-yu' jé,na osližák ádnich znaků lUnkčnkh sty Ů, slohových póíUpú a útVíŮ;
t v}Už!e inlormáce z Výchoži.h iext,] 1gnfů, tabU elalp );

2 dovede V pGemném pro]evu lunkčné použjt'aryko€ pronředkv
. ryuiivá rná ósti]azykóVé normy a kódiÍ,ka.e lpíáVóps, morlo €ie, slóVotvorbá);
. použi]ejauykové pro*ředkyadekvátnidané komuiikáčnisluá. /dánému s ohovému útý ú
. prokáŽéšiř a pénúl 5|ovni žásaby]
. použiVá pojhenovánivódpovidajicifi Vý2námu;

3. Jp ňu]ežásádysynták,cléá konporiČ^iVý5taVbylétú
. óVládázásadyVýí:VbývětnÝchcelú:
. respeltuieíormánipfušředkytextóýénávarnoí,

p,,1,ipi p,Nó op e,,(
. v}tóřimyŠ enlóVě úce ený, í.úktuíovanÝá koherentnitéxt

c, Ú§il zkollka př€d zkušébní mátuntnl kmlsí
l1)próúnniZtoušlu, ie5réhórazyka a lleíátúry]e určé^ maturitni*,nam literárnich dé sežnam
ltéárnich dě|, , něhož 

'átVYbká, 
se*áVU]e škola.

(2) L]5tni žkóUlka 5eUslUteóňujeforňóu řizeného rozhovoíu s ryuž tim praťovniho l*U óbsahu]ícihó LjrÝlel
nebo Úrylky z koíllélniho téráíniho diá, pracovniIsly prožákyFóu za]ištěny kdiům zjej.hvástnich
léznamů itérá.nichdá sóučástipíáčovniho]*U]e zadánióVéřu]icižnalón adNednóstižáráVíahúicise

(1)zň úiinihoshámu terárnichděllákpipreviVlanniseznam2o terárnichdělsestavenýnazárádě
F.,o,o\,b.. fu ,r rr, /dod1 l

ósobědo31,bie:nap.ójárnižkuéebniobdobiádo30čéfonapropod,mnizkušebniobdobi
(4)Néode,dáiiákdo,1alapódleodýáV.e3Va*niÝznaniterárnichdé,losujesužkouškyzpracď^hh
ntútevšemdlL]ňňáruritnihósa,namulterárnichdé seíávenéhóšk ou,
l5)Béžprosředné pied rahá]enim připíavy k úsnirloušce sižák ry o§u,e či§ o pracoýnihó ktu. Přlprává t
úýnizroušcétryá2OmnUt,lJínirkóUškatNál5mhutVjédnomdníehe]osovatdvakrátoracóVni]§rkó

(6)Vpíůbéhú úýnirkóUškynenižákovidovóleno použivai iádné pómockyVy'ma pracovnihó lGtu a psá.i.h
poiřeb.ŽákV}birá2o terártri.hdél KrtélaproVýbélm3iUrlni.hadánikÚ*nizkouŠce:

. svěiová á časká liteíatuÉ do koncé 13. sto etinin.2litelálnidila
t svétoýá a česká iteÉiura 19 *oleiim n 3lte.árnidílá
. svĚtová llerátúre 20. a 21 so etim n 4lleárnidilá
. Čelká téÉtuía 20 á 21 ýoetim n,5 t.láínich děl

ProžákůVse,naň terárni.hdĚlplatirák]ádnipravdla



. r iterárnidio]e po€žóváiokonpleinidilo, 
^ 

ko ]eho část,

. ň]^ má ně dvéma itéíárnimidily musibýrÝseznamu zastoupéná plóza, poeze, díámá;

. seznam můžéobláhovat max ffálnědÝé dila odjednóhóautoía

á) Výňatek zuméle.kého réttu;

b)Výň ék, íeumě e.kélróiéxt!j

svuktuÉ úínl:kouaky]e ivořená ťemi čáým :

. liteíárnéh *orický kontat liteíárnihodia

. anaýzáUměle.kéhoteitu]

. anaýá neumě ecréholetú
oóe káva íé Ýédo mon á dďédnó*i
žák, který kóná Ú nimďuitnizkóušku ?českého]auyká a liteíátuly, prokážeósÝojeni

následujicich Vědoňoni a dóvedno5tiI

1. chďakernuje LiteíárnéhGtorřkÝ kóntext teéínihó dilá

. zařad]lteúrnidl]o do kontetu áutoíovytvoíby, dolrerárniho/obe.nékUkurniho ko^téxtu;

. V}už]éVédomost zGkané př€čtenim ceého diá, ž něhož pocháu iVýňátek;

. zasádivýňatekdo koitétu diá;

. na eu nevteítu mot]w témáj

. ch3lakeí Zu]e !.ýpEVěčé/ yŤický sub]ekt, pos.W;
t rozéž^á ÝypráVéci zpŮsoby, rož iŠidia 03, mónoLog a Vniiřnimónolog;

. íozezná typy prom uV(přimá ieč, nepřimá řeč)]

. oí entu]e 5eVčásproíoru di3 konlrétnihoVýňaiku]

. ch akeínu]ekompozič^ivýíavbudilaito^kétnihovýňátkú;

. charekterzuje póíáw

. ánary,u]ejázykóVé pŤoltiedky ájer ch funk Vtéxiu,

. na ezne VtexiutóNá fFury laleaóí e, á iterace, anaÍóíá, apostrola, dysíémnmus, elpF,

. ózišiÝáanýaVolíýVérš;

. určitypdmovéhoschématua]ehopo]mé^ovániGdružený,nřidaviobkočný]pře{6ný );

t llli lerárniformu dila:

. íozezná 
^á 

zákbdétatú.háÉker5t.kérysy]lerárnich druhú á Žánrlj;

3, aia yzu]e neUňěleďý text

. priaditet k funkčnimu stylu,l ohovému úiv u, určisohový poíup (slohové ponupy)]

. ooí hne hláVnimyŠé^lu lextu;

t ánalyzu]eja,ykďé píó ředky a]e].h funkc Vteiiu]
. charaltérnuje kompozčni\r$Vbu Výň ku;

. .h ákeínu]e kómUn láčnlsituac]V}iVářenou textem (např, ádíesá!, účel, fUik.e)]

a foím! ú]e výpověd Vsou adu s'ážyloýým nomaň a se žáýdamiiauylóvé ku]tury

(1)Žákwloná,ko!ilu úspéš^ě, pokud dosáhne ale9poň hrance úspéšnoíi Hranici úspéinoni d dék1,1ý,h

te5iů UÝédecentrumvténóÝých sešte.h didakiickýchtesiů

12) D]dakt cký teý je vyhódnocován céníém,



13)D dak ďéteíyspolečnéčástináiUrtni,koušky5e hodnotidovně,,uspélG)'' nebo"néUspě (a)" §
proceótuá nim vt]ádřenih Úspěšn6t,
(a)Po|ud žák žkoušku netona, úVádiseV protokó U u přklušného žkušebního předňétu mistostupně
píospéchU s oVó_nekona 1a)",
(5)Vpiipadé pkéňné práceá ú*ní,koušry žčeského]auyka á teÉtUrytvoiihodno.enipi5emnéprácé
40% a hodnó.eniúínirkóUilv60%ce kóVého hodnoceíizkušebniho přédňétu.
16)Pokud serkóUška skládá ž Vice čánikonaný.h různou lorňou, vykoná žák zkouškU úspéšně, polúd
úspěšněWkó^á Viechny čáí d3né zkoulky,
(7)V připadě, ieserkóUška 5k|ádá ž Viťe iástikonaný.h rúznou formóu a žák nékte.ou část,koušly
neÝ-ykóná ÚspěŠ^ě, opakujetu Čán zlouŠky, rtefuu neq/kona ÚspéŠné,



lýlátuíltní zkouška - Anglickú iazvk

oboi Gydnáruň - VÁRlÁflTA sE sPoEŘoU ČÁýÍ MAiUR TNÍZKoUŠ§ z Á]

a. PřipravU]e 3 hodíóticERMAŤ
b, Déka tfoáni,1oo m nut (4o m nut posech,60 ffiíUtčteniagíamot.ká čáí)

a, PřpEÝUjéahódnotiškola
b. DékatNjni 75m]Nt
c. Povolená póňúcrá , překladďý s oýnit beu gíamal.kéčásl
d, Dé ka teit! - 1textV roaahu 200- 250 dóV

e s ohové úNary
. neloňá nil formá nie mJ
r Ýypraýováni
l póp s/.Mcktar*lá osobY/ mGia

. mol ýačnidopk 3 žVoiópis

. biocreíe
r č áíeli doča5opEU
t nižnon
. úVaha

. 6é]

a, Pl pravu'e3 hodnoti!kó a

b, Dékáptiprary 15 m]nút, déka tNáni15 m nut

c, 5l ádá se zeťičásti: otevřené orály (3 5), obíá,ek (póp s a porovnáni), téma 1výběí

]ednohoz cekem 25 téňal)

a. PřipÉvu]e a hodnoiicERMAŤ
b, oél]€ rruáni 1oo m nut(4o m nui posLech,60 minutčtenia gíaň ická čásl)

á, Pl pravujea hodnotiškoa
b, Dé ka íÝáni-75 m nut

c. Povolená pomú.b přélladovýdovnil be, 3Éňďic[éĚá*,
d, oé lá teftu-2 iexiYV.é lovém ío^ahu 200 250sN

. íeformálni/íórňálíie ma

. rypíavováni

. pop s/chďakerisiika osoby / ňkb

. mótivačnidop s á 1ýotop 5

! čLánekdóčásopisu



a, PřipÉVu]e a hodnotiško á

b, Dé ka ořipíaw- 1s m 
^ut 

délkatryáni15 ň 
^Utc. 5k ádá séuetřičásti: otevlénéotázky l3.5), óbráuek (pop sá porovnáni), témá lvýbĚr

]ednoho z.e]lem 25 témBt)

(1)Žákv}kóná rkoušku ú.péšíě, pokud dosáh^é álé5poň hÉnice úspěšnosti !ían. úspéšnost d dák.ký.h
tenů Uvede cenvum V testNých séš tech d dak.|ý!h testú,
(2) D dák.kýte*]e{,hódnocován cenřem
l3)Ddák cké teýylpó ečné čáý] mátJrtniZkouškysé hódnotisoVně"JspéG)''nebo"neúspě (a)" 5
procentuá nim v}]ádřenim Úspé!nost
(4)polud žák zkoušku nekona, uýádis€v proioko u ú přislušného ďušebniho předmětu mktošuoné
píóspéchu s ovo"iekona 1a)".
(5)Vpiipadě pkémné prácea Ú*nizkoušky týořihódno.enipiseňné plá.e40% a hod^ócéniúnnizkoušky
60 % celkoýéhó hodnoceni rkušebniho p/edmětu,

l5)pokUd le ústnižkouŠká sk ádá z Vi.e Čáíi, V}loná !ák zkóú!ku úspě!ně, pólud ÚspěšnéWkonáVté.hný

(7)Pokud se zkouŠka sk ádá, Vicečáíikónaných rúrnóU Íóhoú,!1roná rák zkóuŠku úspěiné, pokud
úspěšně Wkoná úe.hny čáíi dáné zkoušky,

13)Vpřipádě, žesé rlóUŠka sr ádá ž Ýkeiá5tjronáných rÚ,noulormou á Žáknékeíou čáí z!óú!ky
név}kona úspěšné, oparu]e tU čáí žkoušky, keíou ne,}kona úspěšné,



MatUitnízkóUška - Anglický iazvk- Díofilová část

oboi G\/mnááum - vAnhNTA Ba §PorEČNÉ ČÁrí MATURfiNÍzKoUŠKY z Al

a. PřipÉVú]é a hodnotišloa
b, Délkatfuáni 75miut
c, P@o éná pómú.la-plek ádovýs ovnik bezgÉmátcké iást
d. Délka teitu 1lét ý ro*ahu 200 250 s óv

e, sohovéúivary:
. n€formálni/fórmá nie.ňa l

'vypravováni. popts/.lraÉkeíÉt ka osoby / fihb
! moiváčnidop sa Životops

. bos.áfé

. č ánek do č*op su

. íižnost
t úVaha
t ere]

a. PřipEVú]e a hódnotiškoa
b, DéllapřipÉV} 15 m nut, dé ká iruáíi 15 ňmut
c, slládá se ze iřiřá*i: oleýlenéoiázky 13,5), obrrek 1popE á poíovnáni), iéňa (yýběr

]ed^oho ?ce kem 25t_Amat)

(1)v plipadé pi5eň^é pé.ea ústnizkóUšky týořihodnó.enipk.mné prá.e4O%á hodnoceniúíni

zkouškY 60 % ce kowho hodíó.enizkušebniho přednétu

(2)Pólud seústnizlóUšká sk ádá,vi.éčá*i, vvkoná žák,kóUšlu úspěšně, pokUd úspěšně !,ykoná

Všechný čán dáné zkoušky,

l3)PokUd * žkouškask ádá zvl.ečástikonáný.h í,)znou formou,v}lona žák zkoúškU úspěané, pokud

úlpěšně V}koná vše.hny čá5ti dáné žkoušky



Matur tn!4q!& I!9k]|i!ryL:proí] oVá čést

_ p&ó en piekado!,ys Nnik

. v},rádl t V:nnimyienký
r popsďosobu, ýác, mfutó
t poplátudáloí, zážitky, žlušenóí

' Vyjádřit V 6tni pocry á pó*o]é
. předýavit sebe, sVé přálele, rodnu
. VYiádřit žádon, prosbu, Mbidlu, porváíi,úmys
. ry]ádřtom uvu a reá|c íá n
r ýysvět it ulčté č nno* a skutečíóýi, vysvěill,.o považu]e ě dú el ré

. Vý]ádřt* k zák Bdnimotázkám béžnéhožVoia, pohovořit ožákladni.htémaie.h

. popsató$b0, Věc, misto

. poprtsVé zážitlr.ůrnéUd;lost a dě]e, popsat sVé po.ty,Vtjádřit ná?óí

. pops áplédnavitsebe,líOhéósóbv
i porozumět hláVniň fiy: enkámvstupnich infómacio béž.ýchlámáte.h
. Vyjádřii úmys , piáni omluvú, žádo5t, prosbu, nabidkU, pozváni, doporúčeni
t pos kytn ou l tárátel Žádané nlorma.é
r v}nihnoutdostatečně pódi:tu myšenly nebó prob ému, porovnáÝ růrné iiformace
. VyjádřitsoJh asČ nelouh ass ná?ólém nebo]ednániň
. Wjádřtle k prob émům současného světá
. oo,ád,< ,,l|,o,,rL. , e:
. pod žákádni nlormaceo PÉzé B České republ.é, ó RJlkU, Mo9kVě a Penohládu
. pl b iži ruskou kuku.U, uňéniá ze]ména eÉtulu

11)V připadě pkenié práce 3 ÚýnižkouŠlryivoijhodno.díipkémné prá.e4096 á hódnó.eniústní
zkoúšky 60 %.elkového hodnó.éni zkušebniho oředfi ěiU.

12)PokUd seú*nižkóuŠkJlkládá zVice Čáíi, !-ykoná žál zkouŠku ÚspéŠně, pokUd ÚspěŠněWkoná
Ýše.hnyčást danézlóUškV

{3)Pó|Ud se z|ouška skádárvi.ečáltikonáných íúznou íonou, Ý.ykóná žákzkouiku úspěšóě, pókúd
úspěšně n]koiá v*e.hny čáíi dané zkóušlv,
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MATURITNÍ TÉMATA PLATNÁ PRO ZKOUŠKU IŤOHLOVÉ ČÁ5TI V IARNÍM A
loD/lV\IM ZlU5LBNlM oBDoBi Ro(U 2o2l

ANGLICKY JAZYK

1, A week triP around the czech RePublic
2. Ameri.anhisrořy 20ú ad 21n cenfury
3. Ameri.an history _ Pil8rim Fathers and New EnEland
4, American history - the War of lndePéndene and the civil War
5, American literáfure - the lbst Gereíátion dd the Beat Generátion

8, En8lish as a lan8ua6é
9, Festivals and íeašt days in En8lish speakin8 coúniri€s and in the czech

10, G@8raPhy oí the UsA - the Eašt and the south
u, ceo8raPhy oí the UsA - the Wešt
12. tnsPúational PmPle oí the 2olN and the 21.' Mtury

14, Londo,r, the.áPital of th€ UK
15. New York cily and Washin8ton, D.c.

1z PIáces of inter€st in the U(
18, Political system óf the UK
19, Political systm of rhe UsA
20, Qu€en Eliabeth I and QuM Victo.ja and theií era
21. Roňmticism and Realism in British literature
22, The UsA md the UK: oírent i$ue§
Ť, Ťhé WaB oí the Roseš and the civil War in ihe UK
24, Willián shakesPeare and his wo.k
25, World literafurc 20ň and 21n entu.y
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MATURiTNí TÉMATA PLATNÁ PRo ZKoUšKU PRoFlLovÉ čÁsTI v JÁRNíM A
PoDZMNiM ZKUšEBNíM oBDoBí RoKU 2021

1, Aktuelle Prcblme der Wclt

3, Bekleidun8und Mode

4. Ber]in Reiscrele in Deut*hlánd
5. DieBRD un*! Nachbarland

6, Die 9chweiz das AlPeniand

7, EinkaufeL Gescháíte Kon9umleben

8, Ess8ewohnheiren u, Esskultur

9, Jáhres2€iten und Wette.

10, Kúlturleben - Kufut, Musik, Theate, Kino, Film

11. LPbensweise, Gesundheit, kankheiten
12. Medicn und Kommlnikation
13, Mein Lebensláuf u, ňeine zukunítsPláne

14, Mein vorbild, lreundýhalr, Eisenschaít€n

15. Meine Familie, Gene.atioen
] 6 Meine LékŇre - Bú.he!, LeM, Bu.hautoren

17, Meine schul8es.hichte Bildun8, Beluí
18, Natur, Umwelrschutz
]9. ósierreich unrl Wis, Reiýziele in Ósteireich

20. Pra6 - del Kóni8swe8
21, R€iFn, Ienenaktlviláren, mein Traumurlaub

22, sPo.t Und Bcwe8un8

23, Tschechien - das tánd des Fremdenveíkehrs

24. Wi.hii8e Jahrestagg Bráuch€ u, sitt€n

25, Wohns, mein Wohnoít und Éin€ Uňgeblng

NEMECKY JAZYK
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MATURnNÍ TEMATA PLÁTNÁ PRO ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁS1] V iARŇÍM A
I,oD,/lM\lM ZKL ŠFB\i\4oBDoBl RoKU 202l

RUSKY JAZYK

2, x,,Ló, Hau loýlHaúa kBaPT,pa
3. (y,,ryPá, icKymBó

5. Mon APyrMo, noÁPyra
6, Moú ,ú6rMUn Pyc.xnú íncaTg!
7, Mocxra ! caHKT_n*P6ypI
& Hayu x TexH{x., .PéAdBa Ma..orců lH+oPMaq,i

m, norc/á , sPťMeHa rcÁá
1L noKynx,, Mára3,H}l, .oépa yuyr
r2. nPára, fió,,qa qeu.rcn P{nyfulx,
13, nP,PoÁa , eéóxPaHa, orPyxao@,.PeAá
14, nPooneMd corPeM€HHoo MyPa
$. nPú€,o)"l u ókPeíHom,
16. nF€[eí,í€ í rypýlM

13, Pa3BrTí€ pyccxon ,rrepáTyP, Áo nó,os,HN xx Bek
19. Pó.c{ú.xa, QeA€Paq,,
20. P}Ťcxa, ,,rePaTyPa urcPoý noioBxHH xlx ÉKa, xx lexa

22, qe,oBeg*rce re)o, 3Áópo,p, 6oje3|,
23, r{eucra, Pecnrúr Ka

24. Ill(oa, oóPaJóBaHí€
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MATURITNí TÉMATA PLATNÁ PRo ZKoUšKU PRoIILovÉ čÁsTl v JARNíM A
aoDzlMNlN4 ZKUsFB\IV oBDoBi RolU 202l

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCII VED

1 Antická íiloaíi€ včétně soíistú

3 Fk.nónié íinánčni trh á osobní íinance

4, Ekonomie Přá.ovně Piávni vztahy a íinancováni PódniLú

6, Filozoíie Pozdni futiky a středověkú

7, Klaši.ká l€clá íilozofi€

8, Náboženství a etnická nábožensivi dnešká
o, NemŘu rldJ.lJ libóíiP. jejl L) LÝórl\P hlozon, TJ,.,ňJ
10, občan a solkrcné Ptávo
11, orimtacečlověka ve světě

12. Pohled nóvodób€ íilozofié na švět

]a, Procešy a jevy v siológii
15, Pr(6y a slavy v problemalice učďi
16. Psychické pre6y a slavy

17. Rd€9n€ a reforucé Ý€ iilozoíii

8, IJvod dó psycholo8ie

2a, vývojnaši ústamošti á ]€ji vliv na sPrá vnl instiluce



MATURITNÍ TÉMATA PLATNÁ PRO ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁS'Il V iARNÍM A
PoD,/lV\lM ZR( 9l BNIM oBDoBI Rol.U 2o2r

DEJEPIS

1, Buržoabi revolú.é vs světé
2, Čďhy za Posledni.h Přehy§lovcn a Lucembuřkn
3, Českclovosto po d ruhé světové válcé
4. Druhá sýětová válka
5, EvrcPa v Polovině 19,šbleti
6, EvroPslé kriZ v 17, a ná PoČátku 13, stotďi
7, Franciena Pi€lóhu ]8, a 19, štol€li
3. Hunanismui renesanre, relomace
9, Husiistvi a vlá.la Jiliho 2 Poděbrád
]0, ]a8ellov.i a Habsbulkovéna č€ském trúně
1], MŇns!ý rozma.h ŠP.nělska a ámoisté plávby

]3, Gviefuivi sviGnšký absIutismu, nábdní obiozňi

16, Raný íeudalismus vť východní EvrcPě
17. Rozvinutý l€udalisňus

20, svět na počáiku stiedóvótu
2l. svět ve20. a 30 letech 20, stoleli
22, vývoj lidsrva v pmvěku
23, vývój u nás v€ 3ó, lele.h 20, stoleti a za dřuhé §věiové válty
24, vývoj ve svělě od dfuhé světové války
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MATURITNi T]óMATA PLATNÁ PRo z(oUšKU PRoFILovÉ čÁsTI v JARNíM A
PoDzlMNíM ZKUšEBNíM oBDoBí RoKU 2021

3. Austrálie, ocánie a Polámi óblasti

5, Česká ,ePublika - přirodni Poměiy
6, Čéstá rePubliká - socioetonomi.ké Poměry
7. Gó8raíiehosPodálstvi
8, ceo8rafie obyvát€lstva a sidel

10, Jihovýchodnl Evropa

11, JihozáPádni A§ie a sevdňi Aírika
12. ]ižnl a jihovýchodni Asie

17, PóIitická 8eo8ráíie a globálni Problémy světá

13, Rusko a Póstšovětske sláty
19. sevemi EÝróPá a Pobalti

20, slředni EvroPa vý.hodni čásr

21, střední EvróPa - áPadni část

25, zcňě iako v6mirné těleso

ZEMEPIS



MATURITNí TÉMÁTÁ PLATNÁ PRo zKoUšKU PRoFILovÉ čÁsn v JARNíM A
loD7lMNiM 7KUsl BNlM oBDoBl Ro}.L 202l

1, Deiivaea limita iunke

3. ErPonenciálni íUnkce, exPónenciálni rovnice a nerovnice
a, Cn.ioTeřElP lunl,P 8on,on"h(le ro\nn" d nerovniF

6, Kombjnačni čisla PravděPodobnost
7. Kombinato clé ]ilohy, binomická věta

9, Lo8áritni.ká íU nkce, loga rj tmické tovnice a nerovnie
]0, Meirické úlohy v Prostoru
11, Mocniny, odmdniny
12. Nekonéťná iad a, úžj ti Po9lo u pnos ti
13, objemy á Povrchy rělés
14, Parabola á hyP€rbolá
]5, Polohové úlóhyv PMtóru
16. Polynonictá funke a j€li užni
17. PoslóuPnosti, limiia Posloúpnosti
13, Pruběh funke, vlastnósti funke
19, Rácionálni lunk.€ a jeji užiť
20. RoviMé útvary i j€iich vlástnosh
21 , Řešmi n€rovn ic, souslav n€fuvnic
22, Řeš€ni rcvni., $ustáv óvnic
23. vlasrnGi a užiri soniomďrických funkci

25, zobrami v 8eomehii

MATEMATlKA
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MATURITNi TÉMATA PLATNÁ PRo zKoUšKU PRorILovÉ ČÁsT v ]ARNÍM A
PoDZMNíM Z<UšEBNíM oBDoBí RoKU 2021

FYZIKA
1, Dynámilá. pohybové zákony

3, Fyzikálni Pohyb tělés a hmotných bodúL

5, cravitačni Polé, Newtonovy 8ralitačni zákony

8. Má8nétismusa el€ktfumagnetisnus
9, odraz světla zÉadla

] 1, Povrchové náP&i kaPaliny

12, Prvni á druhý temod)dánický ákm
13, Pl6os lePla,leP€lná výměna, vr!žiti,
14. soustavasI, veličiny a j€dnotky,

1ó, Točivé účinky sil, rcta.e a iótaói en€r8i.

13 Ved€ni el PróUdu v kaPalinách, plynect! Polovodiči.h
]9, vrhy svisl4 !ódorovné šikn4 8rávilařni a nhóýé pole, KePlercvy zákony

20, základy elekirc*atiky
21, základy kvantóvé opliky
22, záklády vlnové oPtiky

23. Zákony hyd.odynamily
24, zákóny hydrGtatiky
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MATURiTNi TÉMATA PLATNÁ PRo ZKoUšKU PRoFtLovÉ čÁsTl v lARNiM A
foD7I\4\lM 7RL (EB\lV oBDoBl Rol\L 202l

cHEMIE

]. Alkali.kélovy a kovy áIkalický.h zemin

3, Anor8ánjcké názvoslovj

5, B€zkyslitá€d€rivátyuhlovodili]

3 Halo8eny a vzácné plyny

t3 Karboxylové kyseliny, funkini a substifučni deijváty karboxylových t<yséljn

r5, KysIíkate.lerivátyUhlovoditů

17 Nasycené unbvodity
13, Nenasycené Uhlovodiky

20, Peni€ly a chal|ógeny
2]. Ileriodi.ká tabulka Prvtú

25. vodikaieho sloučcniny



MÁTIJRITNÍ TÉMATA PLATNÁ PRO ZKOUŠ!<U PROFILOVÉ ČÁSTI V

JAR\lM A loD7lM\lM Z\UsfBNlM oBDoBl noFl 2o2l

BIoLoCIE

4 Eukaryoiičká buňka. íyziolo8ié buňky

7, Hormonálni šóústava

3. Molekulárni záuady ,laičnosti

13. oštnokožci a strunai.i žijici Primámé ve vodě.

15, Pohlavni suštava, onió8énéze Člověka

16. PNo.i, živočišné houby, žahavci

1?. PRoústi Ploštěn.i, hlisti, měkkýli, kroužkov.i

13. Řásy, h@by a liš€jníky

22, Tělni tekutiny, oběhová souštáva

23, TePlólc€vni živočichové

26. Vylučovaci Ňu9tavá a tělní Pokryvy člověka

23, vznik a Výwojživóta na zeni
29. základy ob€.né bioloEie

CYMNÁZIUM Á STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
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]ARNiM A InoDzIMNiM ZKUšEBNíM oBDo8í RoKU 2021

IVT

2, trrMl - USPoMDÁNÉ A NEU5PoŘÁDANÉ SEZNAMY, TABULKY
3, PAscÁL DATo\"ý ryP sTRlNc
4, HTML oDKAZY Á oBRÁzkt NADPIS, oDsTAvEc, FoRMÁT
5. PAscAr NÁHoDNÉčí5Lo
6. PAscAL CYKLU'PoDMiNKA
7. PA5CAL - PRÁCE sE soUBoRY

11, SMALL BA5IC

l \, I'AMĚl l \ lNfoFVA'I!. ll,ARAMf , F\ Ro,/DíLcNl ]
]4, SMALL BAslc
15, SMALL BAsIc
16, SMALL BAsIc - c\(LUs v žELvicRÁFIcE

r3, INTERNET

]9, Ms ExcEL

21, Nls ExcEL
22 čisl,A
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MATURrrNÍ TÉMATÁ PLATNÁ PRO ZKOUŠKU PROIILOVÉ ČÁ5TI V JARNÍM A
loD./lMNiM /KUll B\ lM oBDoBi Ro(U 202t

Britain - Austrálja d New Z€aland
B.itain- canádá and rrélánd

ANGL[CKY JAZYK

2, Engljsh a9 a lan8ua8e
3. Food and eatin8 habits
4, Healthand diseases

5, Housing d livin8
6, Internet, social site§

8, Modern technolo8ies

10, My re8ion md my tówn
11.NewYorkcityand
12, other Americán cities

15, Probleňsol the yóun8
16, Public holiday9 and lestivals
1Z shoPPin8

19, Th€ conmonwealth of Great
20. The commonwealth oí Great
21, The cz€ó RePublic
22. The UK
23, Th. UsÁ
24. The youngt liíestyle
25. Tťavellin8 fud iourj§n
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MÁTURITNÍ TÉMATA PLATNÁ PRO ZKOUŠKU IŤOIILOVÉ ČÁST V JARNÍM A
loD7lVNlM ZKUSFB\lV oBDoBi RolU 202 j

PREDTISKOVA PRIPRAVA

1, DlcnÁLNi zI,iAcovÁNi oBRAzU
2, DoKoNčovAcí zPRÁcovÁNi A zušLEcHŤovÁNí nsKot4N
3, HL(IBonsK
4. KNIHTISK,ILExo,IlsK
5. KNžNí VAZBY
6 KoRFXTNí GRAFICKÝ NÁ\,,ftH, PDF, NÁHLED A NÁTlsK
7, Kov' PoLYMERY,'l'ts(ovÉ BAR'"Y
s, KVALIŤA Tlsxu, MĚŘrcí PŘisTRo]E
9. MoNIToRY
10, oFsET
11 oKo, vNíMÁNi ZMKEM
]2, oRcANIZAcE PoLYcRArIcKÉ vÝRoBY
r3 PAPiR, yÝRoBA PÁPiRU
14. PoLYcRAFtcKÉ MÁTERIÁL' EKoLoclE PoLYGRAFICKÉ vÝRoBY
15, PoLYGRAFICKÉ \.ÝRoBKY
16 PoLYGRÁFIE. GRAFIKA, MÉDiA
r7, ],o,TrsKovANÉ MATER]Áú PAPiR
18. PRAcovIšTĚPŘEDRŤs(ovÉPŘíPRA\,Y
19. SKENER! FcrroAPARÁT'1
20. sPRÁvA BAREV, BAREVNo5T DIcrTÁLNiHo oBRAZ]l,,

21, TAMPoNo\"í nsl< A siToTlsK
22, TISK BAREV
23, ZEoTovENi NÁ\ŤHU
24. RAsTRov,ý ,nsK

25 7HoTovENí TsKo\.icH FoREM



iř"Ťř- CYMNÁaUM A STŘEDN l oDBoRN^ š(ot Á PňFt oLč

MATURITNí TÉMATA PLATNÁ PRo ZKoUŠKU PRoFlLovÉ ČÁsTI v ]ARNiM A
PoDZIMNÍM ZKUšEBNíM oBDoBi RoKtl 202]

D[SICN TISKOVIN 
^ 

VYTVARNA KULTURA

], Bá rcko, rokoko a klasi.hn L§

a, Druhy objaktivů, ohnisková vždáImost, oshosl a nŇstrGt
5. lótoaraíickáexPozie
6, Fyzictá a obsahóvá sirutfura loihy
7, Hjsroňcký vývoj knihy
8. Hhtori.ký vývoj Pi9ma

10. Nová médjá á novomediálni úňění
1]. osob.Gti č€ské á švětové 8raíiky
12, PchrP Pii foorbě návlhu

14, Přavidla a dfuhy sa2by
t5, Pro8.amy Pro zprá.ováni Pc 8lafity a íórňát Pdl
16, Raně kře§lanské uměni á uměni byantste, plad@nánské uměni
17. Renesmeá nánýrŇmus
13, Ronánskéa goti.ké Umění
r9, starcvělé Řmko a Řim

21, Uměl*ké 8rafi.kó lechnily
22, Uměni Me@Potámie á EayPta

24. výllařné úhěni 19. stoleti
25, výtvamé uměni 20, stoleti




