
 

Ročníkové postupové zkoušky z kolektivních předmětů  pro 3. 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 
 

DEU 

čas:   45 minut 
obsah: Anglické malířství 18. století, umění 19. 
století (historicko-společenské prostředí, 
malířství romantismu a realismu ve světě i v 
Čechách, sochařství a architektura 19. století) 

není 50% 

 

2. pololetí 
 

předmět  písemná zkouška  ústní zkouška  % hodnocení za pololetí  

Aj 

3B 

čas:   90 minut 

obsah: slovní zásoba dle učebnice Maturita 

aktivátor lekce 1-9 (gramatické, poslechové 

cvičení a cvičení na slovní zásobu, čtení, psaní – 1 

vybraný slohový útvar z následujících možností 

(neformální e-mail, vyprávění, popis místa, 

charakteristika osoby) 120-150 slov 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 

na jedno z následujících témat: family, home, 

school, work, food, shopping, travelling, culture 

and sport 

 

Aj 

3B 

Aj 

3A 

 

čas:   90 minut 

obsah: slovní zásoba 1. – 6. lekce (gramatické, 
poslechové cvičení a cvičení na slovní zásobu, 
čtení, psaní – 1 vybraný slohový útvar 
z následujících možností (popis na téma: my 
family, may relatives, my favourite film, going 
out, travelling, food,  neformální dopis na téma 
my favourite job 120-150 slov) 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázků a otázek 

na jedno z následujících témat: family, relations 

in my family, films, going out, travelling, 

weekend time, food and meals, work and jobs) 

písemný test + 

konverzace  

50% 

 

Nj 
3B 

 

čas: 45 minut  
obsah: gramatika a slovní zásoba lekcí 4 – 7 
učebnice Studio d A1, str. 58-125 v činnostech:  

 čtení: porozumění psanému textu 

 psaní: vybraný slohový útvar (cca 50 slov): 
vyprávění, popis, dialog  

 poslech: porozumění krátkému poslechu 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázku, otázek 

nebo textu na téma: Ich und meine Familie, 

Wohnen, Zimmer/Büros beschreiben, 

Tagesablauf, mein Alltag, Termine und 

Uhrzeiten, Orientierung in einem Haus, Etagen, 

Geburtstage, Feiertage, Die Stadt Leipzig, Berufe 

und Tätigkeiten 

písemný test 
25% 

konverzace  
25% 

Nj 
3A 

 

čas: 45 minut  
obsah: gramatika a slovní zásoba lekcí 4 – 6 
učebnice Studio d A1, str. 58-111 v činnostech:  

 čtení: porozumění psanému textu 

 psaní: vybraný slohový útvar (cca 50 slov): 
vyprávění, popis, dialog 

 poslech: porozumění krátkému poslechu 

čas: 10 minut 

obsah: konverzace na základě obrázku, otázek 
nebo textu na téma: Ich und meine Familie, 
Wohnen, Zimmer/Büros beschreiben, 
Tagesablauf, mein Alltag, Termine und 
Uhrzeiten, Orientierung in einem Haus, Etagen, 
Geburtstage, Feiertage, Die Stadt Leipzig 

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. historie  

25 % 

For 

  
 
 
není 

čas: 15 minut s 15´přípravou 
obsah: hud. forma, formový typ. funkční typy 
hudby, formotvorné složky, faktura skladby, 
motiv, téma, figura, pasáž, drobná věta; malé a 
velké formy, variace, son. forma, rondo, cyklické 
formy, kombinované a volné formy včetně 
rozboru 

35 % 

DEH není  

čas: 15 minut s 15´ přípravou  
obsah: informace o dvou vylosovaných tématech 
z hudební istorie  25 % 



OBN 

čas: 45 minut  

obsah: Politologie, politika a politická moc, 

politické strany a hnutí, politické ideologie,   

stát a národ, pojetí státu, státní občanství, státní 

a národní příslušnost, vznik státu, funkce státu, 

právní stát, typy a formy státu, historie české 

státnosti, státní svátky, státní symboly, 

demokracie přímá a nepřímá, totalitní systémy, 

Ústava, dělba státní moci, složky státní moci, 

státní orgány ČR, tvorba a schvalování zákonů, 

struktura veřejné správy, obecní a krajská 

samospráva, volby a volební systém ČR, znaky 

volebního práva, lidská práva, ČR v mezinár. 

organizacích, Právo občanské, rodinné, pracovní, 

trestní, správní řízení 

není  50% 

DEU 

čas:   45 minut 
obsah: architektura 19. století; umění 
impresionismu, pointilismus, počátky moderní 
malby 

není 50 % 

 
 


