
 

Ročníkové postupové zkoušky z kolektivních předmětů  pro 2. 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 3. ročníku.  
 

1. pololetí 
 

předmět písemná zkouška ústní zkouška % hodnocení za pololetí 

DEU 
čas:   45 minut 
obsah: renesanční myšlení a jeho vliv na umění – 
baroko (historicko – spol. kontext)  

není 
písemný test 

50% 

 

2. pololetí 
 

předmět  písemná zkouška  ústní zkouška  % hodnocení za pololetí  

Aj 

2B 

čas:   90 minut 

obsah: gramatika a slovní zásoba 7. – 12. lekce 

(gramatické, poslechové cvičení a cvičení na 

slovní zásobu, čtení, psaní – 1 vybraný slohový 

útvar z následujících možností (popis 

oblíbeného filmu, popis sportovní události, 

neformální dopis na téma my free time) 

120 – 150 slov 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 
na jedno z následujících témat: free time, my 
favourite TV programme, film, pets, stress, sport, 
at the doctor and healthy way of life, fashion, 
home, shopping, use of English, festivals global 
issues) 
 

písemný test + 

konverzace  

50% 

 

Aj 

2A 

 

čas:   90 minut 

obsah: gramatika a slovní zásoba 7. – 12. lekce 

(gramatické, poslechové cvičení a cvičení na 

slovní zásobu, čtení, psaní – 1 vybraný slohový 

útvar z následujících možností (neformální e-

mail, vyprávění, popis místa) 120-150 slov 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 

na jedno z následujících témat: food and eating 

out, means of transport, healthy life style and 

body, clothes, city – travelling and shopping for 

souvenirs, world of work, music 

písemný test + 

konverzace  

50% 

 

Nj 
2B 

 

čas: 45 minut  
obsah: gramatika a slovní zásoba lekcí 3 – 5 
učebnice Studio d A1, str. 44-97 v činnostech: 

 čtení: porozumění psanému textu 

 psaní: vybraný slohový útvar (cca 40 slov): 
vyprávění, popis 

 poslech: porozumění krátkému poslechu 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázku či otázek 
na téma: Ich und meine Familie, Deutschland 
und Europa – Geografie, Studium in Deutschland, 
Berufsbilder, Wohnen, Zimmer beschreiben, 
Tagesablauf, mein Alltag, Termine und Uhrzeiten 

písemný test 
25% 

konverzace  
25% 

Nj 
2A 

čas: 45 minut  
obsah: gramatika a slovní zásoba lekcí 3 – Station 
1 učebnice Studio d A1, str. 44-81 v činnostech:  

 čtení: porozumění psanému textu 

 psaní: vybraný slohový útvar (cca 40 slov): 
vyprávění, popis  

 poslech: porozumění krátkému poslechu 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázku či otázek 
na téma: Ich und meine Familie, Deutschland 
und Europa – Geografie, Studium in Deutschland, 
Berufsbilder, Wohnen, Zimmer beschreiben 

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 lit. historii  

25 % 

OBN 

čas: 45 minut  

obsah: Úvod do psychologie. Osobnost a její 

vlastnosti. Psychické procesy, vlastnosti a stavy 

osobnosti. Osobnost v náročných živ. situacích 

není  50% 

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

25 % 

For 

čas: 60 minut  
obsah: funkční typy hudby, formotvorné složky, 
faktura skladby, motiv, téma, figura, pasáž, 
drobná věta; malé a velké formy včetně rozboru  

není  25 % 

DEU 
čas:   45 minut 
obsah: renesance (včetně české); baroko 
(architektura, sochařství, malířství) 

není 50 % 

 


