
Ročníkové postupové zkoušky z kolektivních předmětů pro 1. ročník  2016/17 
 
Zkoušky mají různou formu (písemný test, ústní zkouška, popř. obojí) a jejich hodnota tvoří v rámci hodnocení práce 
v předmětu za celé pololetí různé procento.  Bez absolvování této zkoušky však nelze postoupit do 2. ročníku.  
 

1. pololetí 
 

předmět písemná zkouška ústní zkouška % hodnocení za pololetí 

DEU 
čas:   45 minut 
obsah: pravěk – Římská říše 

není 
písemný test 

50% 
 

2. pololetí 
 

předmět písemná zkouška ústní zkouška % hodnocení za pololetí 

Aj 
1B 

 
pokročilí 

čas:   90 minut 
obsah: gramatika a slovní zásoba 1-6 lekce 
(gramatické, poslechové cvičení a cvičení na 
slovní zásobu, čtení, psaní – 1 vybraný slohový 
útvar z následujících možností (neformální dopis, 
charakteristika osoby, vyprávění; 150-180 slov) 
 

čas: 10 minut 
obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 
na jedno z následujících témat:  
family, town, school, giving directions, 
relationships,  free time – going out, travelling, 
accommodation, food and eating out. 

písemný test + 
konverzace  

50% 
 

Aj 
1A 

 
méně 

pokročilí 

čas:   90 minut 
obsah: gramatika a slovní zásoba 1-6 lekce 
(gramatické, poslechové cvičení a cvičení na 
slovní zásobu, čtení, psaní – 1 vybraný slohový 
útvar z následujících možností (neformální dopis, 
popis místa; 120-150 slov) 
 

čas: 10 minut 
obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 
na dvě z následujících témat:  
family, daily routines, housework, housing, 
weather, travelling, celebrations, free time,  

písemný test + 
konverzace  

50% 
 

Nj 
1 A, B 

 
 

čas:   45 minut 
gramatika a slovní zásoba lekcí Start auf Deutsch 
– 3 učebnice Studio d A1, str. 8-57 v činnostech: 

 čtení: porozumění jednoduchému psanému 
textu 

 psaní: vybraný slohový útvar (cca 30 slov): 
charakteristika osoby, popis, dialog 

 poslech: porozumění krátkému poslechu 
 

čas: 10 minut 
obsah: konverzace na základě obrázku či otázek 
na téma:  
ich vorstellen, Ich und meine Familie, Im 
Restaurant, Im Sprachkurs, Länder, Sprachen 
 

písemný test 
25% 

 
konverzace  

25% 
 

CJL není 

čas:   15 minut s 15´ přípravou 
obsah: literárně teoretický rozbor konkrétního 
vylosovaného textu umělecké literatury včetně 
informace vztahující se k autorovi a literární 
historii 

25 % 

OBN 

čas:   45 minut 
obsah: Plzeň , Plzeňský kraj, historie české 
státnosti, státní symboly, státní svátky, 
multikulturní výchova, romské etnikum, Židé, 
rasismus, antisemitismus,  gender, víra a 
atheismus, hlavní světová náboženství, 
náboženská hnutí, sekty, náboženský 
fundamentalismus, planetární 
problémy,globalizace, trvale udržitelný rozvoj,   
Zdraví a životní styl, partnerské vztahy; lidská 
sexualita, prevence úrazů a nemocí, první pomoc 
 

není 50% 

DEH není 
čas:   15 minut s 15´ přípravou 
obsah: informace o dvou vylosovaných tématech 
z hudební historie (otázka A, B) 

25 % 

DEU 

čas:   45 minut 
obsah: křesťanství, Velká Morava, románské 
umění (historicko – spol. kontext, architektura, 
sochařství, malířství); gotika (historicko-spol. 
kontext, architektura, sochařství, malířství) 
 

není 50% 

VHN 

čas:   90 minut 
obsah: psaní not ve všech klíčích, tvoření a 
analýza všech stupnic, intervalů a akordů; italské 
hudební názvosloví, zkratky hudebního písma, 
melodické ozdoby 
 

čas:   10 minut s 10´ přípravou 
obsah: informace o jednom z vylosovaných 
témat hudební teorie  25 % 

 


