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Stanovení povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro 
školní rok 2022/2023 
Vnitřní předpis gymnázia č.j.: Gymoza 917/2022, VP/2022/16 

 
V Pardubicích 23. 9. 2022 

 
 
 
 
 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

Toto rozhodnutí o stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky 
(dále jen MZk) pro rok 2022/2023 vydal ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia a z platného Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 79-41-
K/41. 
 

§ 2 
Zkoušky společné části maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro 
kterou si žák na přihlášce k MZk zvolí jeden ze zkušebních předmětů cizí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ) nebo 
matematika. 
Zkoušky společné části MZk se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto 
zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle 
kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Žák si může ve společné části zvolit až dvě nepovinné 
zkoušky ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 
 
 

§ 3 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Profilová část MZk se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní 
zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.  
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
Žáci, kteří si ve společné části MZk zvolili matematiku, musí zvolit alespoň jednu ze dvou dalších povinných 
zkoušek profilové části zkoušku z cizího jazyka.  
V případě, že si žák ve společné části MZk zvolil cizí jazyk, nemůže si tentýž cizí jazyk zvolit jako jednu ze dvou 
dalších povinných zkoušek profilové části MZk. 
Žák si volí pro další dvě povinné zkoušky profilové části MZk právě dva předměty z této nabídky: 
anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, matematika, deskriptivní 
geometrie, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, informatika a výpočetní technika, základy 
společenských věd, hudební výchova a výtvarná výchova. 
V rámci profilové části MZk může žák vykonat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. 
 

§ 3a 
Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky 

Profilová část MZk z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí, písemné práce a ústního zkoušení před 
školní maturitní komisí. 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 
250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost 
použít Pravidla českého pravopisu. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 
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zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, 
graf. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru 
vzdělání ve stejný den a čas. 
 
U ústní zkoušky si žák z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii připraví vlastní seznam 30 
literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se 
maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro 
podzimní zkušební období. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška potom 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke 
stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u 
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo 
úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních 
seznamů literárních děl. 

§ 3b 
Zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky 

Profilová část MZk z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné práce a ústního zkoušení před školní 
maturitní komisí. 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém rozsahu 200 až 230 slov; 
písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít 
překladový slovník. 
Ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí 
výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky školy. 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 
 
Ústní zkouška koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové 
části v letech předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
musí být monotematické. 
Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i 
pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více 
zadání ke konkrétnímu tématu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 
téma. 
 

§ 4 
Nepovinná zkouška 

Žák si volí pro nepovinnou zkoušku profilové části MZk jeden nebo dva předměty z této nabídky: 
matematika, český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, 
deskriptivní geometrie, biologie, chemie, fyzika, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, informatika a 
výpočetní technika, hudební výchova a výtvarná výchova. 
V rámci nepovinné zkoušky si může žák zvolit pouze ty předměty, z kterých nekonal MZk v povinné části.  

 
§ 5 

Forma zkoušky 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 79 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 
2022/2023 takto: forma dalších dvou povinných zkoušek profilové části MZk bude v podobě ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí s výjimkou: 
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• českého jazyka a literatury - kombinace písemné práce v délce trvání 120 minut a ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí, 

• cizího jazyka - kombinace písemné práce v délce trvání 70 minut a ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí, 

• deskriptivní geometrie - forma písemné zkoušky v délce trvání 240 minut, 

• matematiky - forma písemné zkoušky v délce trvání 180 minut, 

• hudební výchovy - kombinace praktické zkoušky v délce trvání 15 minut a ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí, 

• výtvarné výchovy - kombinace maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

• základů společenských věd - kombinace písemné zkoušky v délce trvání 60 minut a ústní zkoušky 
před zkušební maturitní komisí. 

 
§ 6 

Nahrazení zkoušky 

V souladu s § 81 odst. 7 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších 
předpisů stanovuji v případě konání čtyř povinných zkoušek v profilové části MZk možnost nahradit jednu  
povinnou zkoušku z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky v profilové části maturitní 
zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené 
rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu 
s uvedenou vyhláškou do 31. března 2023. Nahrazení se řídí příslušnými prováděcími předpisy.   
 

§ 7 
Témata dalších povinných zkoušek 

Témata MZk ve všech stanovených předmětech jsou zveřejněna jako nedílná příloha tohoto vnitřního předpisu. 
 

§ 8 
Závěrečná ustanovení 

Toto rozhodnutí ředitele školy bylo zveřejněno na veřejně přístupném místě školy (nástěnka v 1. podlaží) a na 
webových stránkách školy. Zrušuje se předchozí znění tohoto předpisu č. j. Gymoza 675/2021, VP/2021/17. 
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Harbich 
 ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Maturitní témata profilových zkoušek   
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MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 

1. Education (CR-UK-USA)  

2. The United Kingdom   

3. Prague   

4. My Favourite American Author  

5. The Czech Republic  

6. The USA   

7. Australia 

8. Political System (CR–USA)  

9. Canada   

10. My Favourite British Author  

11. Political System (CR-UK)  

12. My School   

13. Ireland   

14. Customs and Traditions   

15. Holidays and Festivals in English Speaking Countries  

16. London  

17. Pardubice  

18. New York   

19. New Zealand 

20. Mass Media  

21. Health and Body Care   

22. Environment   

23. World Problems   

24. Common Teenage Problems 

25. My Own Topic   

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Soňa Chalupová 
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MATURITNÍ TÉMATA Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA 

 

1. Ma ville et ses environs  

2. La République tchèque  

3. Le logement  

4. Le temps libre, les loisirs  

5. Les études, le système scolaire en République tchèque et en France  

6. La famille  

7. Notre époque  

8. Le sport, le mode de vie  

9. La mode, les achats, la publicité  

10. La vie des jeunes, les problèmes des jeunes  

11. Les voyages, les transports  

12. Les fêtes françaises et tchèques 

13. La littérature et la lecture, mon écrivain préféré  

14. Le savoir-vivre, la vie en France et en République tchèque  

15. L´art français, la culture  

16. Les médias 

17. La communication, les technologies  

18. La France  

19. Paris   

20. La francophonie, les pays francophones  

21. Prague  

22. La cuisine française et tchèque, les repas  

23. La nature, l‘écologie  

24. La santé, les maladies  

25. Le travail 

 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Hana Špinková 
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MATURITNÍ TÉMATA ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA 

 

1. Familia 

2. Gente 

3. Hogar y vivienda 

4. Cultura de los países hispanohablantes 

5. Trabajo 

6. Servicios y compras 

7. Medios de comunicación 

8. Comida y hostelería 

9. Ciudad y pueblo 

10. Viajes, turismo, transporte 

11. Barcelona 

12. Literatura – lectura, escritor favorito 

13. Deporte 

14. Ciencia y tecnología  

15. Naturaleza, medio ambiente y su protección 

16. Salud y vida sana 

17. Escuela y educación (La República Checa y países hispanohablantes) 

18. Regimen diario, fiestas y tradiciones 

19. Problemas globales 

20. America Latina 

21. España 

22. Madrid  

23. La República Checa  

24. Praga 

25. Español como lengua extranjera 
 
 
 

Zpracovala:     Mgr. Alexandra Carreño Pořízová 
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MATURITNÍ TÉMATA Z NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

 
1. Meine Geburtsstadt, Wohnort 

2. Familienleben 

3. Gesundheit, Krankheiten, gesunde Lebensweise 

4. Reisen, Urlaub, Verkehr 

5. Essen, Trinken  

6. Geschäfte, Einkäufe 

7. Deutschland 

8. Prag 

9. Feste und Bräuche 

10. Alltag, Arbeit, Freizeit 

11. Reiseziele in deutschsprachigen Ländern 

12. Österreich, Wien 

13. Bücherlesen 

14. Kultur und Kunst 

15. Tschechische Republik 

16. Jugend und ihre Probleme 

17. Natur und Umwelt, Wetter, Jahreszeiten 

18. Sport, Olympische Spiele 

19. Schule, Ausbildungssystem in Tschechien 

20. Die Schweiz und Liechtenstein 

21. Der Mensch und sein Aussehen, Mode, Kleidung 

22. Wohnen 

23. Medien 

24. Welt im 20. und 21. Jahrhundert 

25. Fremdsprachenlernen, Schüleraustausch 

 
 
 
 

Zpracovala:     Mgr. Michaela Plhová 
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MATURITNÍ TÉMATA Z RUSKÉHO JAZYKA 
 

 

1. Я – моя личная характеристика 

2. Семья 

3. Человек – внешность и мода  

4. Человек и его внутренний мир 

5. Жильё (дом, квартира) 

6. Профессия 

7. Покупки и сфера услуг 

8. Средства массовой информации и их влияние на жизнь человека 

9. Питание, ресторан 

10. Город и деревня 

11. Путешествие, туризм, транспорт  

12.  Свободное время – культура и развлечение 

13. Спорт 

14. Наука и техника 

15. Природа и её охрана, oкружающая среда 

16. Здоровье и гигиена, здоровый стиль и образ жизни 

17. Школа и образование (Чешская Республика, Российская Федерация) 

  18.  Повседневная жизнь, будни, выходные дни, праздники и традиции 

  19.  Отношения среди людей 

20.  Государство и общество 

21.  Российская Федерация 

22.  Москва и Санкт-Петербург – две столицы 

23.  Чешская Республика 

24.  Прага 

25.  Известные писатели и знаменитые люди России 

 

 
 

 

 

       
Zpracovala: Mgr. Hana Špinková 
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MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 
 

 

1. Základy matematické logiky a teorie množin 

2. Základní druhy rovnic, nerovnic a jejich soustav 

3. Výrazy v matematice – úpravy, konstrukce  

4. Trojúhelník – grafické a početní řešení 

5. Polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů 

6. Geometrická zobrazení v rovině 

7. Funkce a jejich vlastnosti; algebraické funkce 

8. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice 

9. Goniometrické funkce a vzorce 

10. Goniometrické rovnice a nerovnice 

11. Vektorová a lineární algebra 

12. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 

13. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině 

14. Analytická geometrie v prostoru 

15. Komplexní čísla 

16. Polohové a metrické vlastnosti v prostoru 

17. Tělesa 

18. Kombinatorika 

19. Základy pravděpodobnosti a statistiky 

20. Aritmetická posloupnost 

21. Geometrická posloupnost 

22. Nekonečná geometrická řada 

23. Limita funkce a posloupnosti 

24. Derivace funkce a její užití 

25. Integrální počet a jeho užití 
 

 
 
 
 
Zpracoval:   Mgr. Martin Sochor 
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MATURITNÍ TÉMATA Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 
 
 

  1.  Vzájemná poloha přímek a rovin 

  2.  Průsečnice dvou rovin, rovnoběžné roviny 

  3.  Kolmost přímek a rovin, rovina souměrnosti 

  4.  Úlohy na vzdálenost geometrických útvarů 

  5.  Průsek a zásek rovinných obrazců 

  6.  Konstrukce obrazce v obecné rovině 

  7.  Konstrukce kružnice v obecné rovině 

  8.  Konstrukce elipsy z daných prvků 

  9.  Konstrukce paraboly z daných prvků 

10.  Konstrukce hyperboly z daných prvků 

11.  Tečny kuželoseček 

12.  Osová afinita mezi kružnicí a elipsou, průsečíky přímky s elipsou 

13.  Konstrukce hranolu v Mongeově promítání a v pravoúhlé axonometrii 

14.  Konstrukce jehlanu v Mongeově promítání a v pravoúhlé axonometrii  

15.  Konstrukce kulové plochy 

16.  Konstrukce válce 

17.  Konstrukce kužele 

18.  Řez roviny s hranolem 

19.  Řez roviny s jehlanem 

20.  Řez roviny s válcem 

21.  Řez roviny s kuželem (eliptický) 

22.  Řez roviny s kuželem (parabolický, hyperbolický) 

23.  Řez roviny s kulovou plochou 

24.  Přímka a jehlan, přímka a hranol 

25.  Přímka a kužel, přímka a válec 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:    RNDr. Otto Horák 
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MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE 
 
 

1. Základy cytologie 

2. Rostlinná pletiva 

3. Vegetativní orgány rostlin 

4. Generativní orgány rostlin 

5. Rozmnožování a životní cykly rostlin 

6. Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin 

7. Základy mykologie 

8. Látkový a energetický metabolismus organismů 

9. Prokaryota a viry 

10. Protozoologie 

11. Fylogeneze krycích tkání živočichů 

12. Fylogeneze trávicí soustavy živočichů 

13. Fylogeneze vylučovací soustavy živočichů 

14. Fylogeneze oběhové a dýchací soustavy živočichů 

15. Fylogeneze nervové a smyslové soustavy živočichů 

16. Obecné principy rozmnožování živočichů 

17. Oporná soustava člověka 

18. Pohybová soustava člověka 

19. Oběhová a dýchací soustava člověka 

20. Tělní tekutiny člověka 

21. Trávicí soustava člověka 

22. Vylučovací soustava a kůže člověka 

23. Rozmnožování a ontogeneze člověka 

24. Nervové řízení lidského organismu 

25. Smyslové orgány člověka 

26. Látkové řízení lidského organismu 

27. Základy molekulární biologie 

28. Základní genetické pojmy 

29. Populační genetika a genetika člověka 

30. Základy ekologie 
 
 
 
Zpracoval:   Mgr. Martin Plha 
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MATURITNÍ TÉMATA Z CHEMIE 
 

 

1. Složení a struktura atomu.  

2. Základy chemického názvosloví anorganických sloučenin.  

3. Periodický zákon, chemická vazba.  

4. Vodík, roztoky, výpočty. 

5. Autoprotolýza vody, pH, neutralizace. 

6. Termochemie, chemická kinetika. 

7. Chemické reakce. Chemická rovnováha. 

8. Srážecí a komplexotvorné rovnováhy. Redoxní děje. 

9. Makromolekulární chemie. 

10. p5 prvky. Halogeny. 

11. p4 prvky. Kyslík, Síra. 

12. p3 prvky. Dusík . 

13. p2 prvky. Uhlík, Křemík . 

14. p1 prvky. Bor, Hliník . 

15. s prvky. Becketovova řada . 

16. d prvky. Prvky skupiny železa.   

17. Halogenderiváty  

18. Alkeny, dieny, alkyny.  

19. Organické reakce. Alkany, cykloalkany.  

20. Areny  

21. Nitroderiváty, Aminy.  

22. Aldehydy, ketony.  

23. Alkoholy, thioalkoholy, fenoly, ethery. 

24. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. 

25. Karboxylové kyseliny.  

26. Monosacharidy. Disacharidy. 

27. Polysacharidy. Glykolýza, Krebsův cyklus, dýchací řetězec. 

28. Lipidy . Metabolismus lipidů. 

29. Aminokyseliny. Enzymy a koenzymy. 

30. Heterocykly. Nukleové kyseliny. Alkaloidy. 
 
 
 
 
Zpracovala: RNDr. Květa Sýkorová 
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MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY 
 

1. Kinematika hmotného bodu 

2. Dynamika hmotného bodu 

3. Mechanická práce, energie, výkon 

4. Gravitační pole 

5. Mechanika tuhého tělesa 

6. Mechanika tekutin 

7. Mechanické kmitání 

8. Mechanické vlnění a akustika 

9. Základy molekulové fyziky 

10. Tepelné děje v plynech 

11. Práce plynu, kruhový děj 

12. Struktura a vlastnosti pevných látek 

13. Struktura a vlastnosti kapalin 

14. Změny skupenství látek 

15. Elektrický náboj a elektrické pole 

16. Elektrický proud v  kovech 

17. Elektrický proud v polovodičích 

18. Elektrický proud v kapalinách 

19. Elektrický proud v plynech a ve vakuu 

20. Stacionární magnetické pole 

21. Nestacionární magnetické pole 

22. Střídavý proud 

23. Elektromagnetické záření 

24. Vlnová optika 

25. Základy optického zobrazování 

26. Základy fyziky mikrosvěta 

27. Fyzika atomového obalu 

28. Fyzika atomového jádra 

29. Speciální teorie relativity 

30. Základy astrofyziky 
 
 
 
Zpracoval:    Mgr. Karel Šild 
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MATURITNÍ TÉMATA Z DĚJEPISU 

1. Starověké dědictví a jeho přínos moderní civilizaci 

2. Slované a počátky českého státu v kontextu utváření raně středověké Evropy 

3. Člověk středověku a jeho kulturní prostředí 

4. Přemyslovci a vzestup Čech mezi evropské mocnosti 

5. Lucemburkové a Karel IV. jako obnovitel císařské velikosti 

6. Problémy Evropy na konci středověku a jejich důsledky, český stát v době pohusitské 

7. Počátky novověku – renesance a humanismus, objevné plavby 

8. Reformace a její vliv na evropský vývoj, Evropa rozdělená náboženskými válkami 

9. Stavovská společnost za vlády Habsburků v českých zemích 

10. Barokní člověk a jeho svět  

11. Osvícenství a absolutismus – vzestup Anglie, Francie a Ruska, osvícenský absolutismus v Prusku a 
habsburské monarchii 

12. Vznik USA a jejich cesta ke světové velmoci 

13. Velká francouzská revoluce a napoleonské války 

14. Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti – věda, technika a kultura ve století páry 

15. Nástup občanské společnosti a její krize v polovině 19. století, revoluce 1848/1849 a počátky českého 
politického života 

16. „Nové“ velmoci na evropské a světové scéně – Itálie, Německo, Velká Británie, Rusko 

17. Příčiny, průběh a důsledky první světové války 

18. Versailleský mírový systém, Evropa a svět ve 20. letech 20. století 

19. Československo – cesta k demokracii a postavení nového státu v Evropě 

20. Světová hospodářská krize a její důsledky, rozpad versailleského systému 

21. Československo – ostrov demokracie v Evropě a jeho zkáza 

22. Druhá světová válka – střet totalit a demokracie? 

23. Československý odboj za 2. světové války 

24. Důsledky 2. světové války jako zárodek bipolárního rozdělení světa 

25. Porážka demokracie v Československu – léta bezpráví  

26. Studená válka a rozdělený svět 

27. Pražské jaro – léta naděje a zmaru 

28. Normalizační budování reálného socialismu, Evropa a svět po Helsinkách 

29. Hlavní ohniska konfliktů ve světě 2. poloviny 20. století 

30. Pardubice v proměnách času 

 

Zpracovala:   Mgr. Lucie Škarvadová 
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MATURITNÍ TÉMATA ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD 

  
1. Lidská psychika jako předmět společenské vědy psychologie  

2. Psychické procesy a stavy  

3. Psychologie osobnosti 

4. Vývojová psychologie 

5. Sociální psychologie  

6. Sociologie jako věda, sociologie generací a problémy sociálních deviací  

7. Sociální útvary a skupiny, kultura společnosti  

8. Politologie a stát 

9. Demokracie a lidská práva v dějinách a současnosti 

10. Ústavní systém ČR 

11. Politické ideologie 

12. Politika a volební systémy 

13.   Mezinárodní vztahy a diplomacie, zahraniční politika ČR 

14. Nejvýznamnější mezinárodní organizace 

15. Evropská integrace v historii a současnosti 

16. Globální problémy světa a možnosti řešení 

17. Ekonomie a ekonomika, zákonitosti ekonomických procesů 

18. Peníze, měnový a bankovní systém 

19. Cenné papíry, burzy a světová ekonomika 

20. Úloha státu v tržní ekonomice 

21. Právo, jeho vývoj, systém a řád 

22. Veřejné právo 

23. Soukromé právo 

24. Zrod filozofie jako jeden z pilířů evropské vzdělanosti 

25. Odkaz antické filozofie 

26.   Středověká a renesanční filozofie – křesťanství jako fenomén evropské kultury  

27.   Radikální proměna evropského myšlení v raném novověku 

28.   Evropská filozofie 19. a 20. století v kontextu historického vývoje 

29.   Etika a její úloha ve společnosti 

30.   Religionistika – světová náboženství a současné (pseudo)náboženské proudy 

 
 
Zpracovala:   Mgr. Jana Veselková 
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MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 
 

1. Země jako součást sluneční soustavy  

2. Mechanismy procesů probíhající v atmosféře  

3. Kartografie  

4. Voda moří a oceánů  

5. Voda pevnina riziko povodní v různých částech světa  

6. Litosférická složka fyzickogeografické sféry  

7. Rozdílný svět pouští a pralesů  

8. Pedosféra jako geosféra krajinné sféry  

9. Odlišné typy zemědělství v různých částech světa  

10. Geografie obyvatelstva a sídel  

11. Doprava, spoje a cestovní ruch 

12. Přírodní obraz ČR v srdci Evropy  

13. Socioekonomická charakteristika ČR 

14. Ekonomicky nejsilnější státy EU 

15. Ekonomický „střed a konec“ států EU 

16. Evropské státy mimo EU 

17. Státy Severní Ameriky 

18. Historie a budoucnost Latinské Ameriky 

19. Státy Severní Afriky a jejich vazby na Evropu 

20. Ekonomické a sociální problémy subsaharské Afriky 

21. Výhody a nevýhody geografické polohy a přírodního prostředí Oceánie 

22. Nejlidnatější státy světa 

23. Příčiny problémů jihozápadní Asie a perspektivy jejich řešení 

24. Japonsko a jeho vazby na asijské draky 

25. Největší stát světa, jeho problémy a vliv na mezinárodní dění 

 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Jana Veselková 
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MATURITNÍ TÉMATA Z INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY  
  

1. Osobní počítač. Klasifikace software. 
PHP - sestupné třídění metodou Bubble sort.  

2. Historie a vývoj počítačů (0. až 4. generace). Post PC éra.       
PHP: variace s opakováním ze zadaných hodnot.  

3. Dynamicky generované stránky. Vývoj jazyka PHP. 

PHP: kombinace bez opakování k-té třídy z n prvků ze zadaných hodnot.  

4.   Počítačové sítě 
PHP: variace bez opakování ze zadaných hodnot. 

5.   Vstupní zařízení PC 
PHP: zjištění maximálního prvku pole ze zadaných hodnot.  

6.  Výstupní zařízení PC 
PHP: zjištění minimálního prvku pole ze zadaných hodnot. 

7.  Zobrazovací soustava PC  
PHP: součet všech přirozených lichých čísel menších nebo rovných než zadaná hodnota. 

8.  Počítačové sítě  
PHP: součet všech přirozených čísel dělitelných 3-mi menších nebo rovných než zadaná hodnota. 

9.  Optické mechaniky a média 
PHP: součet všech přirozených čísel v zadaném rozsahu.  

10. Video formáty, videokodeky a multimediální kontejnery 

 PHP: výpočet faktoriálu ze zadaných hodnot.  

11. Audio formáty moderního videa 
 PHP: součet všech přirozených sudých čísel menších nebo rovných než zadaná hodnota. 

12. Možnosti připojení k Internetu. Služby Internetu.  
 PHP: aritmetický průměr prvků pole ze zadaných hodnot. 

13. CSS styly a pravidla  
 OOP – zjištění minimálního prvku pole ze zadaných hodnot.  

14. Klasifikace bezpečnostních hrozeb pro počítače 
 OOP – zjištění maximálního prvku pole ze zadaných hodnot.  

15. Algoritmizace - datové typy, deklarace 
 OOP - výpočet aritmetického průměru pole ze zadaných hodnot. 

16. Algoritmizace - objektové × procedurální programování (rozdíly, zástupci).  
 PHP: tabulka o rozměrech n×n ze zadaných hodnot.  

17. Počítačová grafika  
 PHP: součet sudých čísel v poli ze zadaných hodnot. 

18. Jazyk HTML a XHTML. Cykly v jazyce PHP. 
 OOP - kombinace bez opakování k-té třídy z n prvků, resp. C(k,n) ze zadaných hodnot.  

19. Algoritmizace - podprogramy - funkce a procedury (s parametry a bez) 
 PHP: součet lichých čísel v poli ze zadaných hodnot. 

20. Paměťové karty a multimediální zařízení v PC.  
OOP - variace s opakováním k-té třídy z n prvků, resp. V´(k,n) ze zadaných hodnot.  
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21. Audio kodeky a formáty  
 OOP - variace bez opakování k-té třídy z n prvků, resp. V(cislok,cislon) ze zadaných hodnot. 

22. Schéma osobního počítače. Paměti v PC. 
 OOP – součet přirozených čísel dělitelných 3 menších nebo rovných než zadaná hodnota pomocí cyklu 
while. 

23. Hardware PC. Mobilní připojení k internetu. 
 PHP: vzestupné třídění metodou Bubble sort ze zadaných hodnot.  

24. Operační systémy  
 OOP - součet přirozených čísel ve stanoveném rozsahu ze zadaných hodnot pomocí cyklu while. 

25. Databáze  
 PHP: součin všech přirozených lichých čísel menších nebo rovných než zadaná hodnota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:    Mgr. Petr Harbich 
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MATURITNÍ TÉMATA Z HUDEBNÍ VÝCHOVY 
 

1. Periodizace dějin hudby – obecná, Helfertova  

2. Gregoriánský chorál, evropská hudba od 9. do 14. století n. l.  

3. Česká a světová renesance  

4. České baroko – znaky, periodizace, představitelé, dílo 

5. Světové baroko – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

6. Johann Sebastian Bach   

7. Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi  

8. Český klasicismus – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

9. Světový klasicismus – znaky, periodizace, představitelé, dílo 

10. Wolfgang Amadeus Mozart  

11. Ludvig van Beethoven  

12. Český romantismus – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

13. Bedřich Smetana 

14. Antonín Dvořák  

15. Světový romantismus – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

16. Francouzský hudební romantismus  

17. Německý hudební romantismus  

18. Ruský hudební romantismus  

19. Italský a polský hudební romantismus  

20. Česká hudební moderna – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

21. Leoš Janáček, Josef Suk   

22. Josef Bohuslav Foerster, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek  

23. Světová hudební moderna – znaky, periodizace, představitelé, dílo  

24. Reformace opery  

25. Rozdělení hudebních nástrojů, přední čeští interpreti klasické hudby  

 
 
Součástí maturitní zkoušky je: 

praktická část (Etuda, technická skladba, popřípadě lidová píseň; Přednesová skladba, popřípadě umělá 

píseň)  

 
 
Zpracoval:  Milan Slabý, DiS. 
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MATURITNÍ TÉMATA Z VÝTVARNÉ VÝCHOVY 
 

 1.  Pravěké umění 

  2.  Umění Egypta a Mezopotámie 

  3.  Umění oblasti Egejského moře (krétské umění, mykénské umění, umění Řecka)  

  4.  Umění Apeninského poloostrova (etruské umění, římská kultura, křesťanská antika) 

  5.  Počátky středověku (Byzantská říše, předrománské umění, románské umění) 

  6.  Gotický sloh (Evropa, Čechy a Morava) 

  7.  Počátky novověku (renesanční umění v Itálii) 

  8.  Renesanční umění mimo Itálii (Německo, Nizozemí, Čechy a Morava, manýrismus) 

  9.  Barokní sloh (Evropa) 

10.  Barokní sloh (Čechy a Morava) 

11.  Rokoko, klasicismus a empír 

12.  Romantismus a realismus 19. století, generace Národního divadla 

13.  Předchůdci impresionistů, impresionismus 

14.  Neoimpresionismus, postimpresionismus  

15.  Symbolismus, secese, fauvismus 

16.  Expresionismus, futurismus, naivní umění 

17.  Kubismus, tzv. Pařížská škola 

18.  Dadaismus, surrealismus 

19.  Abstraktní umění 

20.  Směry 2. pol. 20. století 

21.  Sochařství 20. století 

22.  Architektura 20. století 

23.  Ženy v umění 

24.  Instituce, památky 

25.  České umění 20. stol., současné tendence 
 
 
Součástí maturitní zkoušky je: 

znalost odborné terminologie 

praktická práce (předložení výtvarných prací)  

 
 
Zpracovala:  Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová 
 
 
 
 
 
 
Témata jednotlivých předmětů schválil:     Mgr. Petr Harbich v. r. 
 


