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ひ  Personal identification,  Family, Education,  Applying for a job 

ひ  You and sport, Sport, My town and region ,  Doing sport together 

ひ  Education, At school, American cities, School に excursion 

ひ  Education, At school, Free time and entertainment,  Educational project 

ひ  Food and eating out, Food and drinks, Mass media, Making  

 a reservation 

ひ  Free time - holidays, Holidays, Clothes and fashion, Free time に  

travelling 

ひ  Free time,  Hobbies,  Shopping,  Starting a new hobby 

ひ  Health,  Healthy lifestyle,  London,  Health 

ひ  Weather and climate,  Weather,  American literature,  Buying a pet 

ひ  Free time に film,  Free time に music,  Science,  Cultural event 

ひ  Services/Public transport, Communication, the United Kingdom, 

 Missed train 

ひ  Celebration and traditions, Traditions,  Canada and Australia,     

 Visiting a Christmas market 

ひ  Daily routine,  Everyday life,  the U.S.A.,  Planning a daily programme 

ひ  Housing and living,  Household chores,  the Czech Republic,   

 Looking for a place to stay 

ひ  Travelling and transport,  Means of transport,  Shakespeare,    

 Travelling to England 

ひ  Occupation/ Jobs,  Jobs,  Food,  Summer job in England 



ひ  Housing and living,  Rooms,  Sport,  Accommodation in England 

ひ  Food and eating,  Food and drinks,  Prague,  Planning a picnic 

ひ  Family/Relationships , Family,  the British literature,  Family celebrations 

ひ  Protection of nature and animals,  Global problems に environment,       

Free time and daily routine,  Helping the environment 



 

MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE školní rok: 2017/2018 

1. Prokaryotní organismy a viry 
Obecná charakteristika. Stavba a funkce bakteriální buOky. Rozmnožování. Význam 
baktérií v pUírodE a pro človEka. Biotechnologie. 
Postavení vir] v systému. Stavba virových částic. Infekce buOky. Zdravotnický a 
hospodáUský význam vir]. 

 
2. TElesné tekutiny a cévní soustava človEka 

Složení a funkce krve. Úloha lymfocyt] v imunitním systému. Srážení krve. 
  Srdce, cévy, krevní obEh, mízní obEh. Cévní onemocnEní, prevence, léčba. 
 
3. Dýchání rostlin a fotosyntéza 

Význam dýchání pro život rostliny. Etapy dýchání. Kvasné procesy. 
Význam fotosyntézy pro život na Zemi. Pigmenty. Fáze fotosyntézy. Fotosystémy. 
Sumární rovnice fotosyntézy. Autotrofie. Heterotrofie. 

 
4. Nervová soustava človEka a nervové Uízení organism] 

Stavba a funkce neuronu. PodmínEný a nepodmínEný reflex. Vyšší a nižší nervová 
činnost. Typy nervových soustav. 
  

5. Hormonální regulace človEka a organism] 
PUehled endokrinních žláz a hormon]. Funkce hormon]. TkáOové hormony. Regulace 
vylučování hormon]. ZpEtná vazba. 

 
6. Semenné rostliny 

Nahosemenné rostliny – charakteristika a význam 
Charakteristické znaky jednodEložných rostlin. Významné čeledi. HospodáUský 
význam jednodEložných rostlin. 
Charakteristické znaky dvoudEložných rostlin. Čeledi dvoudEložných – znaky, 
význam. 

 
7. PloštEnci, hlísti, mEkkýši 

Vývoj, tElesná stavba. RozdElení s ohledem na fylogenetické vztahy. Význam hlediska 
zdravotnického a veterinárního. 

 
8. Ekologie a ochrana pUírody  

Základní ekologické pojmy – biotop, lokalita, biocenóza, ekosystém, biosféra 
(konkrétní pUíklady). Bioindikátory. Kosmopolity. 
Areál. Endemity, relikty. Hlavní typy chránEných území naší krajiny. Natura 2000. 
Význam ochrany genofondu. 

 
9. Strunatci a nižší obratlovci 

Vývojové vztahy strunatc]. Charakteristické znaky skupiny. PláštEnci. Bezlebeční. 
Vývoj obratlovc], tElesná stavba. RozdElení obratlovc] s ohledem na fylogenetické 
vztahy. Neotenie. 

 
 
 



10. OpErná soustava človEka 
Pojivové tkánE. Stavba kosti. Spojení kostí. Kostra. Stručný pUehled kostí lidského    
tEla. 

 
11. Pohybová soustava človEka 

Typy svalové tkánE a jejich funkce. Mechanismus stahu kosterního svalu. Motorická 
jednotka. Stručný pUehled svalstva lidského tEla. 

 
12. Smyslová soustava človEka   

Receptory a orgány zraku, sluchu, chuti, čichu a receptory k]že. OnemocnEní 
smyslových orgán] – prevence. 

 
13.  Rostlinná pletiva  a rostlinné orgány 

Vznik a dElení pletiv. Systémy pletiv. Svazky cévní. 
Vegetativní rostlinné orgány. Stavba a funkce vegetativních rostlinných orgán] (vnEjší 
a vnitUní). 

 
14. R]st a rozmnožování  rostlin 

Fáze r]stu. Faktory ovlivOující r]st rostlin – svEtlo, teplota, voda. Pohyby rostlin. 
Zp]soby rozmnožování rostlin. Stavba kvEtu. Stavba vajíčka. 
Opylení a oplození. Stavba semene. RozdElení plod].  

 
15. Prvoci a diblastica 

BunEčná organizace a obecná charakteristika skupiny. HospodáUský, zdravotnický a 
ekologický význam. 
Základní znaky mnohobunEčných. Vývojové vztahy. Vývojové stupnE (stádia) pUi 
pohlavním rozmnožování. Biogenetické pravidlo. Zárodečné tkánE (listy). 

 
16. Kroužkovci a členovci 

Obecná charakteristika skupiny. RozdElení s ohledem na fylogenetické vztahy. 
Parazitizmus. 
Vývojové vztahy členovc]. Stavba tEla. TUídEní členovc] z hlediska evoluce. 
Trojlaločnatci. 

 
17. Trávicí soustava človEka a metabolismus 

Stavba a funkce trávicí soustavy. Enzymy. Enzymová katalýza. Metabolismus živin. 
Význam metabolismu. Zásady správné a racionální výživy. Vitamíny a minerální 
látky. 

 
18. DEdičnost a genetická promEnlivost 

Genetický výzkum. Karyotyp. DEdičné choroby a dispozice – pUíklady. Eufenická 
opatUení. Eugenika. 
Klasifikace mutací. Mutageny v životním prostUedí človEka. Ochrana pUed mutageny. 
Význam mutací z hlediska zdravotnického. 

 
 
 
 
 
 



19. Stélkaté rostliny a Kapra@orosty 
Charakteristika a rozdElení stélkatých rostlin z hlediska morfologického. OddElení Uas. 
Význam Uas v pUírodE a pro človEka. PUechod rostlin na souš. 
Ryniofyty. Mechorosty. Kapra@orosty. 

 
20. P]vod a vývoj človEka 

Postavení človEka v systému. PUehled nejvýznamnEjších vývojových fází 
antropogeneze. NejvýznamnEjší objevy vývojových fází človEka ve svEtE a v ČR. 
Darwinova teorie. 

 
 
21. Eukaryotní buOka rostlin a živočich] 

 Stavba a funkce rostlinné buOky. BunEčná teorie – význam. Mitóza. Amitóza.  
Stavba živočišné buOky. Membránové organely. Jádro. Cytoskelet. BunEčný cyklus. 
Maligní bujení. 

 
22. Ptáci a savci 

TElesná stavba, systém pták]. Význam pták] z hlediska ekologického a 
hospodáUského. 
TElesná stavba savc]. Systém savc] s ohledem na fylogenetické vztahy. Význam 
savc] z hlediska ekologického a hospodáUského. 

 
23. Vzdušnicovci a ostnokožci 

Charakteristické znaky tElesné stavby vzdušnicovc]. TUídEní. Hemimetabolia - 
individuální vývoj. Holometabolia. 
Charakteristika ostnokožc], životní projevy. Systém ostnokožc]. Význam ostnokožc] 
z hlediska vEdeckého poznání. 
 

24. Molekulární základy dEdičnosti 
Nukleové kyseliny a dEdičnost. Genetický kód. 

  Typy gen] a jejich funkce. Exprese genu prokaryotní a eukaryotní buOky. 
 
25. Systém a evoluce hub ĚFungiě 

Charakteristika a rozdElení hub. Rozmnožování. Význam v pUírodE a pro človEka. 
PUíklady symbiózy hub. Lišejníky. 

 
26. Stavba a činnost rozmnožovací soustavy človEka 

Biologický význam reprodukční činnosti. Rozmnožovací soustava muže a ženy. 
Gravidita. Antikoncepce. Pohlavní choroby a jejich prevence. 

  Pr]bEh a význam meiózy. Gamety a zygota. 
 
27. Vylučovací soustava človEka a k]že 

Vylučování. Stavba a funkce vylučovací soustavy. Osmoregulace. Stavba k]že. Kožní 
deriváty. Termoregulace. 

 
28. DEdičnost mnohobunEčného organismu 

KUížení (hybridizace). DEdičnost kvalitativních a kvantitativních znak], vazba gen]. 
Monohybridismus s úplnou a neúplnou dominancí. Dihybridismus. Gonozomální 
dEdičnost. Genetika populací. 

 



29. Stavba a funkce dýchací soustavy človEka a živočich] 
Stavba dýchací soustavy. Plicní ventilace. Kožní a tkáOové dýchání. Typy dýchacích 
soustav. Strategie dýchání v prostUedí. OnemocnEní dýchacích orgán], prevence, 
léčba. 
 

30. Ekosystém a potravní strategie 
Ekologická valence. Abiotické a biotické faktory prostUedí.  
Charakteristika ekosystému. Složky ekosystému. Potravní UetEzce. Potravní pyramida. 
Ekologická nika. Vztahy mezi populacemi – pUíklady. Základní charakteristiky 
populace a společenstva. 

 
 
 



TYﾏ;デ; ﾆ ┎ゲデﾐｹ ﾏ;デ┌ヴｷデﾐｹ ┣ﾆﾗ┌ジIW ┣ S[ﾃWヮｷゲ┌ 

Šﾆﾗﾉﾐｹ ヴﾗﾆ ぎ ヲヰヱΑ- 2018 

G┞ﾏﾐ=┣ｷ┌ﾏ нく Mく PWﾉIﾉ; ┗ R┞Iｴﾐﾗ┗[ ﾐ;S ыﾐ[┥ﾐﾗ┌ 

ひ Pヴ;┗[ﾆ= ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ 

ひ Sデ;ヴﾗ┗[ﾆ  -  ┗┠IｴﾗSﾐｹ SWゲヮﾗIｷW 

ひ Sデ;ヴﾗ┗[ﾆ に S[ﾃｷﾐ┞ ŘWIﾆ; 

ひ Sデ;ヴﾗ┗[ﾆ に S[ﾃｷﾐ┞ Řｹﾏ; 

ひ V┣ﾐｷﾆ ヴ;ﾐ[ ゲデギWSﾗ┗[ﾆ┠Iｴ ギｹジｹ 

ひ Pヴ┗ﾐｹ ゲﾉﾗ┗;ﾐゲﾆY IWﾉﾆ┞ ; ゲデ=デﾐｹ ┎デ┗;ヴ┞ ﾐ; ﾐ;ジWﾏ ┎┣Wﾏｹ 

ひ Rﾗ┣┗ｷﾐ┌デ┠ aW┌S;ﾉｷゲﾏ┌ゲ に ┗┣ﾐｷﾆ ┣=ヮ;SﾗW┗ヴﾗヮゲﾆ┠Iｴ ﾏﾗﾐ;ヴIｴｷｹ 

ひ ČWゲﾆ┠ ゲデ=デ ┣; PギWﾏ┞ゲﾉﾗ┗I└ 

ひ ČWゲﾆ┠ ゲデ=デ ┣; L┌IWﾏH┌ヴﾆ└ 

ひ р┌ゲｷデゲﾆY ｴﾐ┌デｹ に ヮギWSヮﾗﾆﾉ;S┞が ヮギｹLｷﾐ┞ が ヮヴ└H[ｴが S└ゲﾉWSﾆ┞ 

ひ VWﾉﾆY ┣Wﾏ[ヮｷゲﾐY ﾗHﾃW┗┞ ┗ 15. a 16. stoﾉWデｹが ﾏｷﾏﾗW┗ヴﾗヮゲﾆY Iｷ┗ｷﾉｷ┣;IWふAﾏWヴｷﾆ;が Aaヴｷﾆ;が AゲｷWぶ 

ひ р┌ﾏ;ﾐｷゲﾏ┌ゲが ヴWﾐWゲ;ﾐIW ; ヮヴﾗデWゲデ;ﾐデｷゲﾏ┌ゲが ﾐ=Hﾗ┥WﾐゲﾆY ┗=ﾉﾆ┞ふN[ﾏWIﾆﾗが AﾐｪﾉｷWが нヴ;ﾐIｷWぶ 

ひ ČWゲﾆY ┣Wﾏ[ ┣; ┗ﾉ=S┞ Jｷギｹｴﾗ ┣ PﾗS[Hヴ;S ; J;ｪWﾉﾉﾗﾐI└ 

ひ ČWゲﾆ┠ ゲデ=デ ┣; ヮヴ┗ﾐｹIｴ р;HゲH┌ヴﾆ└が ゲデ;┗ﾗ┗ゲﾆY ヮﾗ┗ゲデ=ﾐｹ ; ﾃWｴﾗ S└ゲﾉWSﾆ┞ (1526 に 1648) 

ひ TギｷIWデｷﾉWデ= ┗=ﾉﾆ; ; ﾏW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ┗┣デ;ｴ┞ ┗ E┗ヴﾗヮ[ Sﾗ ヴﾗﾆ┌ ヱΑヱヵ 

ひ Pヴ┗ﾐｹ H┌ヴ┥ﾗ;┣ﾐｹ ヴW┗ﾗﾉ┌IW に Nｷ┣ﾗ┣Wﾏｹが AﾐｪﾉｷWが USA 

ひ VWﾉﾆ= aヴ;ﾐIﾗ┌┣ゲﾆ= ヴW┗ﾗﾉ┌IW ; ﾐ;ヮﾗﾉWﾗﾐゲﾆY ┗=ﾉﾆ┞が VｹSWﾒゲﾆ┠ ﾆﾗﾐｪヴWゲ 

ひ Oゲ┗ｹIWﾐゲデ┗ｹ ; ﾗゲ┗ｹIWﾐゲﾆ┠ ;Hゲﾗﾉ┌デｷゲﾏ┌ゲが ﾐ=ヴﾗSﾐｹ ﾗHヴﾗ┣Wﾐｹ 

ひ Evropa po VｹSWﾒゲﾆYﾏ ﾆﾗﾐｪヴWゲ┌が ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗= ヴW┗ﾗﾉ┌IWが ヴW┗ﾗﾉ┌IW ヴﾗﾆ┌ ヱΒヴΒ 

ひ р;HゲH┌ヴゲﾆ= ﾏﾗﾐ;ヴIｴｷW ┗ letech 1849 に ヱΓヰヰが ┗┠IｴﾗSﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ; ┗W Sヴ┌ｴY ヮﾗﾉﾗ┗ｷﾐ[ ヱΓく ゲデく  

ひ S┗[デ ┗W Sヴ┌ｴY ヮﾗﾉﾗ┗ｷﾐ[ ヱΓく ゲデﾗﾉくふ ゲﾃWSﾐﾗIWﾐｹ Iデ=ﾉｷW ; N[ﾏWIﾆ;が ﾗHL;ﾐゲﾆ= ┗=ﾉﾆ; ┗ USAぶが ヮﾗL=デWﾆ 
20. stol. v mezin=ヴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;┣ｹIｴ ふﾆﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ┌ゲが ﾉﾗﾆ=ﾉﾐｹ ┗=ﾉWLﾐY ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┞ぶ 

ひ Pヴ┗ﾐｹ ゲ┗[デﾗ┗= ┗=ﾉﾆ; 

ひ S┗[デ ﾏW┣ｷ ゲ┗[デﾗ┗┠ﾏｷ ┗=ﾉﾆ;ﾏｷ に ┗WﾉﾏﾗIｷ ; ﾏW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ┗┣デ;ｴ┞ ┗W ヲヰく ; ンヰく ﾉWデWIｴ 

ひ V┣ﾐｷﾆ ヮヴ┗ﾐｹ ČWゲﾆﾗゲﾉﾗ┗WﾐゲﾆY ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ┞ に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴｷゲデｷﾆ;が ヴﾗ┣Hｷデｹが ﾗﾆ┌ヮ;IWが ﾗSHﾗﾃ 



ひ Dヴ┌ｴ= ゲ┗[デﾗ┗= ┗=lka 

ひ ČWゲﾆﾗゲﾉﾗ┗Wﾐゲﾆﾗ ヮﾗ Sヴ┌ｴY ゲ┗[デﾗ┗Y ┗=ﾉIW Sﾗ ヴﾗﾆ┌ ヱΓΒΓ 

ひ Sデ┌SWﾐ= ┗=ﾉﾆ; に ゲ┗[デ ヮﾗ Sヴ┌ｴY ゲ┗[デﾗ┗Y ┗=ﾉIW Sﾗ ヴﾗﾆ┌ ヱΓΒΓ 

ひ Sﾗ┌L;ゲﾐ┠ ゲ┗[デ に ヴﾗ┣ヮ;S ČWゲﾆﾗゲﾉﾗ┗Wﾐゲﾆ;が ; ┗┠IｴﾗSﾐｹｴﾗ Hﾉﾗﾆ┌が ﾏW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが 
ﾏW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ┗┣デ;ｴ┞ ; ┗=ﾉWLﾐY ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┞が SWﾆﾗﾉﾗﾐｷ┣;IW 



Maturitní témata pro školní rok 2017 – 2018 
 
 

F y z i k a  
 
 
 

1. Kinematika hmotného bodu. Základní charakteristika pohyb]. Aplikace. 
Základní pojmy. RovnomErný pohyb. RovnomErnE zrychlený (zpomalený) pohyb. Skládání pohyb]. RovnomErný 
pohyb po kružnici. 

 PUíklad: Elektrický náboj a elektrické pole. 
 

2. Dynamika hmotného bodu a soustavy bod]. 
Zákony. Setrvačné síly. Síla a její účinky. Pohybové zákony. Smykové tUení, valivý odpor. 
Setrvačná odstUedivá síla. 

 PUíklad: Elektrický proud v kovech. 
 

3. Mechanická práce a energie. Mechanika tuhého tElesa. 
Práce jako veličina. Druhy mechanické energie. PUemEny energie. Výkon, pUíkon, účinnost. 
Moment síly. TEžištE. Rovnovážná poloha tElesa. Jednoduché stroje. Kinetická energie. Moment setrvačnosti. 

 PUíklad: Speciální teorie relativity. 
 

4. Gravitační pole – charakteristika, zákony, veličiny. Pohyby v gravitačním poli. 
Newton]v gravitační zákon. Intenzita, potenciál. Tíhová síla. Pohyby v homogenním tíhovém poli. 
Pohyby v centrálním gravitačním poli. Kosmické rychlosti. Keplerovy zákony. 

 PUíklad: Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace a teplotní roztažnost. 
 

5. Mechanika kapalin a plyn] – základní zákonitosti a praktické využití. 
Vlastnosti kapalin a plyn]. Tlak v kapalinách a plynech. Vztlaková síla. ProudEní tekutin, rovnice proudEní. 

 PUíklad: Stacionární magnetické pole, stUídavý proud. 
 

6. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. 
Kinetická teorie. VnitUní energie. Práce a teplo. Difúze. Osmóza. Brown]v pohyb. Modely struktur. 
Termodynamická teplota. ZmEna vnitUní energie. Množství tepla. Ideální plyn. Stavová rovnice, stUední 
kvadratická rychlost. Druhy dEj]. ZmEny skupenství látek. MErná tepla. Fázový diagram. Vlhkost vzduchu. 

 PUíklad: Kinematika hmotného bodu. 
 

7. Práce plynu, kruhový dEj, druhý termodynamický zákon, tepelné motory. 
Parní stroj. Zážehové, vznEtové motory. 

 PUíklad: Vlnová povaha svEtla, šíUení, odraz, lom, disperze, interference, ohyb, polarizace. 
 

8. Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace a teplotní roztažnost. 
Krystalická mUížka. Poruchy. Deformace. Normálové napEtí. Relativní délkové prodloužení. 

 PUíklad: Zobrazování optickými soustavami, paprsková optika, optické pUístroje. 
 

9. Struktura a vlastnosti kapalin. 
Povrchové napEtí. Kapilarita a roztažnost. Povrchová vrstva. Povrchová energie. Povrchové napEtí. 
Styk kapaliny se stEnou nádoby. Anomálie vody. 

 PUíklad: Mechanické kmity, mechanické vlnEní. 
 

10. Mechanické kmity, mechanické vlnEní, základní charakteristika. 
Pružina. Kyvadlo. Rezonance. Kinematika a dynamika kmitavého pohybu. Mechanický oscilátor. Interference. 
Huygens]v princip. Zvukové vlnEní. VlnEní v UadE bod]. Rovnice postupného vlnEní. Interference. Stojaté 
vlnEní. Akustické jevy. Doppler]v jev. 

 PUíklad: Molekulová fyzika a termodynamika. 
 



11. Elektrický náboj a elektrické pole, veličiny, zákonitosti, kapacita. 
Spojování kondenzátor]. Grafické znázornEní elektrických polí. Potenciál. NapEtí. 

 PUíklad: Kinematika hmotného bodu. 
 

12. Elektrický proud v kovech, základní zákony a jejich aplikace. Energie. 
Vztah náboj-proud. Ohm]v zákon. Kirchhoffovy zákony. 

 PUíklad: Dynamika hmotného bodu a soustavy bod]. 
 

13. Elektrický proud v polovodičích. Pojem polovodiče. Základy elektroniky. 
Vedení v čistých polovodičích. PUímEsové polovodiče. PUechod PN. Tranzistor. 

 PUíklad: Mechanická práce a energie. Mechanika tuhého tElesa. 
 

14. Elektrický proud v elektrolytech a v plynech, podstata, zákony a praktické využití. 
Elektrolýza. Akumulátory. Suché články. Elektrický proud v plynech a ve vakuu. Katodové záUení. Obrazovka. 

 PUíklad: Gravitační pole. Pohyby v gravitačním poli. 
 

15. Stacionární magnetické pole, stUídavý proud. 
Permanentní magnet. Elektromagnet. Základní pojmy. Magnetická indukce. Magnetické vlastnosti látek. 
Obvody stUídavého proudu. Energetika. Generátory. Elektromotory. Transformátory. 

 PUenos elektrické energie na dálku. 
 PUíklad: Mechanika kapalin a plyn]. 
 

16. Elektromagnetické kmity a vlnEní, oscilační obvod, sdElovací technika. 
Kmitání elektromagnetického oscilátoru. Elektromagnetické vlnEní a jeho šíUení. PUenos informací. 

 PUíklad: Gravitační pole. Pohyby v gravitačním poli. 
 

17. Vlnová povaha svEtla, šíUení, odraz, lom, disperze, interference, ohyb, polarizace. 
Elektromagnetické záUení a jeho energie. Druhy záUení. ZáUení černého tElesa. Zákonitosti. 

 PUíklad: Mechanická práce a energie. Mechanika tuhého tElesa. 
 

18. Zobrazování optickými soustavami, paprsková optika, optické pUístroje. 
Zrcadla. Čočky. Typy pUístroj]. 

 PUíklad: Mechanika kapalin a plyn]. 
 
19. Speciální teorie relativity. 
 PUíklad: Struktura a vlastnosti kapalin. 
 

20. Kvantová fyzika, fyzika atomového obalu a jaderná fyzika. 
Fotoelektrický jev. Vlnové a korpuskulární vlastnosti částic (de Broglie). Kvantování energie. Čárová spektra. 
Laser. Modely atomu. Periodická soustava. Složení jádra. Vazebná energie. UvolOování energie. Atomový 
reaktor. Nukleární zbranE. Radioaktivita. 

 PUíklad: Mechanické kmity, mechanické vlnEní. 



M;デ┌ヴｷデﾐｹ ﾗデ=┣ﾆ┞ ┣ aヴ;ﾐIﾗ┌┣ゲﾆYｴﾗ ﾃ;┣┞ﾆ; ヲヰヱΑっヲヰヱΒ 

1. Votre ville, ou celle dans laquelle vous aimeriez vivre 

2. La cuisine- aヴ;ﾐN;ｷゲW Wデ デIｴXケ┌W- et les repas, les recettes 

3. Vivre en famille ou seul 

4. Vﾗゲ Yデ┌SWゲ Wデ IW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ﾉW┣ a;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS 

5. Chez ﾉW ﾏYSWIｷﾐ, le dentiste, le pharmacien 

6. Sports d俊ｴｷ┗Wヴが ゲヮﾗヴデゲ S俊YデY- ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐゲ 

7. Ce que vous faites pendant votre temps libre 

8. LW ヮﾉ;ｷゲｷヴ S俊acheter, ou de regarder les vitrines! 

9. Paris, une ville touristique? 

10. Les pays francophones 

11. LWゲ aZデWゲ Wﾐ нヴ;ﾐIW Wデ Wﾐ RYヮ┌Hﾉｷケ┌W デIｴXケ┌W 

12. Le plaisir et la ﾐYIWゲゲｷデY S俊;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲ 

13. L; ﾃW┌ﾐWゲゲWが ゲWゲ ﾃﾗｷWゲ Wデ ゲWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ 

14. Aヴデ Wデ ;ヴデｷゲデWゲ aヴ;ﾐN;ｷゲ ふヮWｷﾐデヴWゲが ;IデW┌ヴゲが Iｴ;ﾐデW┌ヴゲぶ 
15. LｷヴW Wデ YIヴｷヴWぎ ずJW ﾐ俊;ｷ ヮ;ゲ ﾉW デWﾏヮゲいさ 

16. C俊Wゲデ ┌ﾐW Yﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデWい ふデYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐが ヴ;Sｷﾗが ヮ┌HﾉｷIｷデYが ｷﾐデWヴﾐWデぶ 
17. L; ┗ｷW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ;Iデ┌WﾉﾉW Wﾐ нヴ;ﾐIWく Uﾐｷﾗﾐ E┌ヴﾗヮYWﾐﾐWく 
18. L俊YIﾗﾉﾗｪｷWが ┌ﾐW ﾏ;┌┗;ｷゲW ゲ┌ヴヮヴｷゲW 

19. L俊ｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; нヴ;ﾐIW S;ﾐゲ ┗ﾗデヴW ヮ;┞ゲ ふゲIｷWﾐIWが ｷSYWゲ ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲが ﾏﾗデゲぐくくぶ 
20. Les langues romanes en France. Oｼﾉ Wデ ﾗIく LWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ 



                        Maturitní témata - hudební výchova                                    2017/2018 
 

1. Vznik hudby, nejstarší hudební památky, Gregoriánský chorál  
(pravEká hudba, židovská a antická  hudba, nejstarší památky, jednohlasý chorál, mše, počátky 
stUedovEké notace) 
Tónová soustava (tóny, hluky, vlastnosti tón]) 
 

2. Gotická hudba ve svEtE i u nás  
(raný vícehlas, PaUížská škola Notre Dame, nové formy, vývoj notace, Ars antiqua, rytíUský zpEv, 
nejstarší památky české hudby- svEtské, duchovní a husitské písnE) 
Takty (jednoduché, složené, pravidelné, nepravidelné) 
 

3.  Renesance  
(rozvoj kultury, Ars nova, G.de Machaut,  Nizozemská škola, O.di Lasso, G.P.da Palestrina, hud. 
nástroje)  

        Renesance v české hudbE 
 (kapely, centra kultury, skladatelé, K. Harant z Polžic a Bezdružic, J. Rychnovský) 
 Tónina a stupnice (vysvEtlení pojm], stupnice staré a současné, odvozování podle kvintkvartového       
kruhu) 
 

4.  Baroko v hudbE 
(základní charakteristika, souvislosti s dalšími druhy umEní,  J. S. Bach, G. F. Handel, A. Vivaldi) 
Baroko v české hudbE /A.V. Michna z Otradovic, J. Vejvanovský, F.V. Míča/ 
Hudební forma fugy 
 

5.  Klasicismus v hudbE 
(základní charakteristika, souvislosti s dalšími druhy umEní, nové hudební formy, J. Haydn) 
Český hudební klasicismus (domácí tvorba, emigrace, F.X. Brixi, J.V. Tomášek, Mannheimská škola) 

      Hlasová výchova ( dýchání, lidský hlas, mutace, zásady hlasové hygieny)    
 

6.  Hudební klasicismus v díle W.A. Mozarta 
Dynamika (dynamická znaménka) 

  
7. Vrcholný hudební klasicismus v díle L. van Beethovena 

Sonátová forma, sonáta, symfonie   
  
8. Romantismus v hudbE 
      (základní charakteristika, souvislosti s dalšími druhy umEní, raný nEmecký romantismus , 

F. Schubert, C.M. Weber) 
      Intervaly v hudbE (základní a odvozené, praktické určování, značení) 

 
9. Rozvinutý romantismus, F. Chopin, R. Schumann, F. Mendelssohn- Bartholdy 

Akordy a jejich dElení 
 

10.  Novoromantické trojhvEzdí 
(H. Berlioz,F. Liszt, R. Wagner, charakteristika období, nové hudební formy,  život a dílo) 
Notopis (vznik a vývoj, hodnoty a tvary not, notová osnova, klíče, posuvky) 
 

11.  Národní školy 
(vysvEtlení pojmu, ruská národní škola  - Mocná hrstka, M.P. Musorgskij, P.I. Čajkovskij, další národní 
školy) 
Symfonický orchestr -  rozložení nástrojových skupin v orchestru             
 

12.  Český romantismus, tvorba a život BedUicha Smetany 
Národní divadlo a jeho umElci 
 
 



13.  Antonín DvoUák – český novoromantik svEtového významu 
(život a dílo, vlivy, cesty) 
PUednesová označení v hudbE (italské hudební názvosloví) 
Hudební značky v notovém zápisu      
 

14.  Vývoj zábavné hudby 19. a 20. století – Strauss, Offenbach, Nedbal, Lehár, ... 
(stUediska operety,hudební divadlo, Osvobozené divadlo, Semafor) 
Rytmus, metrum /pUedtaktí, synkopa/ 
 

15.  Hudební smEry 1. pol. 20. století 
(charakteristika období, pUedstavitelé a dílo, atonální hudba, dodekafonie, expresionismus, A. Hába, C. 
Orff, G. Gershwin) 

      Impresionismus, C. Debussy, M. Ravel 
Základní rozdElení hudebních nástroj] 
 

16.  Česká moderna 
(V. Novák, J. Suk, L. Janáček, B. Martin]) 
Technika taktování  
 

17.  Vývoj opery od jejího vzniku do současnosti 
(počátky opery, C. Monteverdi, opera v klasicismu, romantismu, Wagnerova reforma, G. Verdi, G. 
Bizet, národní školy, G. Puccini nejnovEjší období – L. Janáček, G. Gershwin) 
RozdElení zpEvních hlas], významní pEvci     
      

18.  Vývoj populární hudby do 50. let 20. století 
(artificiální, nonartificiální hudba, koUeny a vývoj jazzu, skladatelé a interpreti – S. Joplin, L. 
Armstrong,  Duke Elington…)  
Hudební technika 20. století ( hudební nosiče a pUehrávače – vývoj, hudební nástroje) 
 

19.  Vývoj hudby 20. století od 50. let 
(Presley, Beatles, Rolling Stones, ABBA, smEry v moderní populární hudbE) 
Česká hudební scéna v tomto období 
 

20.  Lidová píseO, lidové hudební nástroje  
      (definice, vznik, typy, píseO zlidovElá, hudební forma, sbEratelství) 
      Hudba východních Čech a Rychnovska 

(B. Smetana, B. Martin], J. Rychnovský, F.I. T]ma, J.V.H. VoUíšek, A. Provazník, M. Krejčí, J.Šlitr,  
R. Rokl) 
Hudební život na Rychnovsku (hudební tElesa, sbory, festivaly, hudební akce) 

       
     
 
 
 
 
V RychnovE n.Kn.                                          Za pUedmEtovou komisi hudební výchovy 
  16.9.2017                                                             
                                                                                           Marie Čtvrtečková 
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Maturitní témata z chemie – školní rok 2017/2018 
 
1. Klasifikace látek, soustavy látek;  reakční mechanismy organických reakcí 
Látky chemicky čisté, smEsi, skupenství látek, soustavy látek; adice, eliminace, substituce, pUesmyky, vznik 
činidel štEpením homolytickým a heterolytickým. 
 
2. Názvosloví anorganických sloučenin, základní charakteristiky prvk] a sloučenin; významné prvky 
a anorganické sloučeniny živých soustav 
Oxidační číslo, názvoslovné principy, kvantitativní chemické charakteristiky- látkové množství, molární 
objem, molární hmotnost, stechiometrické zákony; makro a mikrobiogenní prvky, voda, oxid uhličitý, 
amoniak. 
 
3. Stavba atomu, radioaktivita; lanthanoidy a aktinoidy 
Modely atomu a jeho charakteristiky. Atomové jádro, vazebná energie, radioaktivita, posuvové zákony, 
rozpadové Uady, poločas rozpadu, jaderné reakce a jejich význam. Charakteristika, zdroje a použití 
lanthanoid] a aktinoid]. 
 
4. Orbitaly, periodická soustava prvk]; vlastnosti atomu uhlíku, izomerie 
Elektronový obal, kvantovE mechanický model atomu, kvantová čísla, atomy s více elektrony. Elektronová 
afinita a ionizační energie. PSP – popis struktury. Konfigurace vaznost atomu uhlíku, prostorová orientace. 
Definice a typy izomerií. 
 
5.Chemická vazba, slabší vazebné interakce; chemické reakce a chemické rovnice a jejich vyčíslování 
Teorie vazby, typy vazeb, vaznost, vazebná energie, rámečkové diagramy, vazebný úhel a struktura 
molekul, typy krystal], zvláštnosti ve stavbE anorganických sloučenin, slabé vazebné a nevazebné  
interakce. Definice chemické reakce, typy chemických rovnic a jejich úpravy. 
 
6. Chemické výpočty;  hormony 
Odvození vztah] pro výpočty základních chemických charakteristik (n, N,V, m). Stechiometrické výpočty. 
Hormony, biologický význam, rozdElení a funkce. 
 
7. Základy termochemie, chemické kinetiky a rovnováhy; enzymy 
Termochemie, reakční teplo, termochemické dEje a zákony, spalná a slučovací tepla. 
Reakční kinetika, reakční rychlost, kinetická rovnice, faktory ovlivOující reakční rychlost. 
Rovnováhy, rovnovážná konstanta, Le Chatelier]v princip; Enzymy, složení, biologický význam, rozdElení. 
 
8. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny; alkoholy a fenoly 
Obecné charakteristiky, fyzikální a chemické vlastnosti, výroba a užití vodíku, kyslíku, peroxidu vodíku. 
RozdElení, názvosloví, vlastnosti, pUíprava a výroba, pUehled a užití hydroxyderivát] a jejich sirných obdob. 
 
9. Voda, vzduch;  lipidy a detergenty 
Fyzikální a chemické vlastnosti vody a vzduchu, jejich použití v praxi.  
Chemické složení, biologická funkce a vlastnosti lipid]. Použití detergent]. Charakteristika izoprenoid]. 
 
10. Roztoky, jejich složení, teorie kyselin a zásad, pH;  karboxylové kyseliny 
Charakteristika a složení roztok], zmEny složení, definice kyseliny a zásady podle Brönsteda.  
Autoprotolýza vody a vodíkový exponent. Charakteristika, názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, 
pUehled a užití karboxylových kyselin.  
 
11. Halogeny; halogenderiváty uhlovodík] 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití halogen], významné sloučeniny. 
Charakteristika, názvosloví, rozdElení, fyzikální a chemické vlastnosti, pUehled a užití halogenderivát]. 
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12. Chalkogeny; bílkoviny 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití chalkogen] se zamEUením na síru. 
Charakteristika bílkovin, základní stavební jednotky, biologický význam. Struktury a pUehled bílkovin.  
 
13. Skupina dusíku; dusíkaté deriváty uhlovodík] 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití dusíku a fosforu a jejich sloučenin. 
Charakteristika, rozdElení, názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, pUíprava a výroba, pUehled a užití 
dusíkatých derivát]. 
 
14. Prvky III. A skupiny; léčiva, barviva, pesticidy 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití prvk] III. A skupiny se zamEUením na 
hliník a jeho sloučeniny. Charakteristika a rozdElení základních skupin léčiv a barviv, jejich použití. 
Charakteristika a použití pesticid]. 
 
15. Prvky IV. A skupiny; kovová vazba 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití prvk] skupiny uhlíku se zamEUením na 
uhlík a kUemík a jejich sloučeniny. Teorie kovové vazby. Vlastnosti kov]. 
 
16. Prvky I. A skupiny – alkalické kovy; fotosyntéza 
Charakteristika, elektronová konfigurace, vlastnosti, výroba a použití alkalických kov], jejich d]kaz. 
Významné sloučeniny (výroba NaOH a sody). Význam fotosyntézy, dEje fotosyntézy. 
 
17. Heterocykly; nukleové kyseliny 
Charakteristika, názvosloví, rozdElení, pUehled vlastnosti a význam heterocyklických sloučenin.  
Biologický význam, struktura a vlastnosti nukleových kyselin. 
 
18. Prvky II. A skupiny; alkaloidy 
Charakteristika, názvosloví, rozdElení, pUehled vlastnosti a význam prvk] II. A skupiny se zamEUením na vápník a 
hoUčík. Alkaloidy, jejich fyziologické účinky a význam. 
 
19. Koordinační sloučeniny; vitamíny 
Charakteristika a názvosloví koordinačních sloučenin, teorie krystalového a ligandového pole, využití 
koordinačních sloučenin. Vitamíny, biologický význam, rozdElení, funkce. 
 
20. Syntetické makromolekulární látky;  proteosyntéza 
Charakteristika, rozdElení plast], vliv struktury polymer] na jejich vlastnosti, polymerace, polykondenzace a 
polyadice. Výroba plast] – zpracování syntetických polymer]. Biochemický pr]bEh proteosyntézy za účasti 
nukleových kyselin. 
 
21. Monosacharidy; triáda železa 
Vznik sacharid] v pUírodE a jejich rozdElení. Zástupci, projekce, chemické vlastnosti, pUehled, biologický 
význam a optická aktivita monosacharid]. Charakteristika a vlastnosti prvk] triády železa se zamEUením na 
železo a jeho vlastnosti a sloučeniny (včetnE koordinačních). 
 
22. Oligosacharidy a polysacharidy; chrom, mangan 
Struktura, chemické vlastnosti, význam disacharid] (sacharóza, laktóza a maltóza), výroba sacharózy. 
Vlastnosti, výskyt a význam polysacharid] a jejich využití. Význam a použití chromu a manganu. 
 
23. Klasifikace organických sloučenin a názvosloví; aldehydy a ketony 
Uhlovodíky (typ UetEzce, násobnost vazby), deriváty uhlovodík] (bezkyslíkaté a kyslíkaté), základní 
názvoslovné principy. Charakteristika a význam nejd]ležitEjších aldehyd] a keton]. 
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24. Nearomatické uhlovodíky a jejich zdroje; mE@ a zinek 
Charakteristika alkan], cykloalkan], alken], alkadien], alkyn], homologický pUír]stek. Vlastnosti, pUíprava, 
výroba a užití, výskyt a pUehled. Ropa, uhlí a zemní plyn jako zdroje. Význam a použití mEdi a zinku. 
 
25. Deriváty karboxylových kyselin; areny 
RozdElení, názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, pUíprava a výroba, pUehled a užití 
derivát] karboxylových kyselin (funkční a substituční). Vlastnosti a užití derivát] kyseliny uhličité 
(močovina a fosgen). Charakteristika a vlastnosti aren], typy reakcí, pUehled a užití aromát] 
 



Maturitní témata z matematiky 
 

Šk. rok :  2017/2018 
 
 
 
 
 

 
1. Číselné obory 
2. Množiny, výroky 
3. Úpravy algebraických výraz] 
4. Algebraické rovnice a jejich soustavy 
5. Algebraické nerovnice a jejich soustavy 
6. Rovnice, nerovnice a funkce s absolutní hodnotou 
7. Konstrukční úlohy 
8. Vlastnosti funkcí, základní funkce 
9. Goniometrické funkce a rovnice 
10. Trigonometrie 
11. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice 
12. Polohové vlastnosti útvar] v prostoru 
13. Metrické vlastnosti útvar] v prostoru 
14. Objemy a povrchy hranol] a jehlan] 
15. Objemy a povrchy rotačních tEles 
16. Faktoriály a kombinační čísla, pravdEpodobnost 
17. Posloupnosti, aritmetická posloupnost 
18. Geometrická posloupnost, nekonečné Uady 
19. Vektory v matematice 
20. Analytická geometrie lineárních útvar] 
21. Analytická geometrie kuželoseček  
22. Vzájemná poloha kuželosečky a pUímky 
23. Komplexní čísla 
24. Derivace funkce a její užití 
25. Primitivní funkce, určitý integrál a jeho užití  

 
 



Maturitní témata 
 

NDMECKÝ JAZYK 
 

školní rok: 2017-2018 
 

 
1. Familie (T1), Sport (T2), Europäische Union (T3) 

2. Alltag (T1), Massenmedien (T2), Grosse Persönlichkeiten (T3) 

3. Schule (T1), Gesundheit und Krankheiten (T2), Deutschsprachige Literatur (T3) 

4. Berufe (T1), Rychnov nad KnEžnou (T2), Österreich und die Schweiz (T3) 

5. Essen und Trinken(T1), Tschechische Republik+Prag(T2), Rychnov n.Kn.(T3) 

6. Natur und Umweltschutz (T1), Alltag (T2), Deutschland (T3)  

7. Reisen (T1), Deutschland (T2), Massenmedien (T3) 

8. Feste und Bräuche (T1), Familie (T2), Tschechische Republik und Prag (T3) 

9. Wohnen (T1), Deutschsprachige Literatur (T2), Gesundheit und Krankheiten (T3) 

10. Einkaufen (T1), Österreich und die Schweiz (T2), Sport (T3) 

11. Sport (T1), Grosse Persönlichkeiten (T2), Einkaufen (T3) 

12. Gesundheit und Krankheiten (T1), Europäische Union (T2), Wohnen (T3) 

13. Massenmedien (T1), Schule (T2), Reisen (T3) 

14. Tschechische Republik und Prag (T1), Berufe (T2), Feste und Bräuche (T3) 

15. Rychnov nad KnEžnou (T1), Essen und Trinken (T2),Natur+Umweltschutz (T3) 

16. Deutschland (T1), Natur und Umweltschutz (T2), Essen und Trinken (T3) 

17. Österreich und die Schweiz ĚT1ě, Feste und Bräuche (T2), Berufe (T3) 

18. Deutschsprachige Literatur (T1), Reisen (T2),  Schule (T3) 

19. Grosse Persönlichkeiten ĚT1ě, Wohnen (T2), Alltag (T3) 

20. Europäische Union ĚT1ě, Einkaufen (T2), Familie (T3) 

 
 
 
02. 09. 2017                                                                                       vyhotovil: 
v RychnovE nad KnEžnou                                                                Pavel Liebich 
                                                                                             pUedseda pUedmEtové komise 



M;デ┌ヴｷデﾐｹ デYﾏ;デ; ┣ ヴ┌ゲﾆYｴﾗ ﾃ;┣┞ﾆ; 

ジﾆﾗﾉﾐｹ ヴﾗﾆ ヲヰヱ7 に 2018 

 

1. 」８ＳＷＳ３ｎＡが Ｗ０１ＳＺ０ Ｆ ＵＷＳｅＡＸＸＦｒが ＮＦｉＱ０ｒ ｆ０Ｗ０ＬＺＡＷＦＸＺＦＬ０, 

ＸＡＰｎｒが ＵＷＳ１ＮＡＰｍ Ｓ１ｋＡＸＺ３０ 

2. ＄Ｓ１１Ｆが Ｗ０１ＳＺ０ Ｆ ＵＷＳｅＡＸＸＦｒ, ＵＷ０Ｅ８ＱＦＬＦが ＺＷ０８ＦｇＦＦが １Ｎｑ８０ Ｆ 
Ｑ０ＵＦＺＬＦ 

3. ♂ＵＳＷＺが ＵＳＬｂＵＬＦが ４ＳＷＳ８が ４８Ａ Ｐｍ ｂｉＦＰＸｒが ［ＳＸＺＳｉＱ０ｒ ％ＡｆＦｒが 
Ｌ０ＱＦＬｂＮｍ Ｆ ＳＺＵｂＸＬ  

4. 〕Ｎｑ８０ Ｆ Ｑ０ＵＦＺＬＦが ＸＵＳＷＺが Ｑ０ｊ ８ＳＰが Ｑ０ｊ０ Ｌ３０ＷＺＦＷ０が ＤＦＥＱｎ ３ 
８ＡＷＡ３ＱＡ Ｆ ３ ４ＳＷＳ８Ａが ｊＬＳＮｎＱｍＡ ＰＡＷＳＵＷＦｒＺＦｒ 

5. ♂３Ｓ１Ｓ８ＱＳＡ ３ＷＡＰｒが ＰＡＸＺＳ ＤＦＺＡＮｎＸＺ３０ Ｆ Ａ４Ｓ ＳＬＷＡＸＱＳＸＺＦが ＰＳＧ 
８ＡＱｎが １ｂ８ＱＦが ３ｍｆＳ８ＱｍＡが ｊＬＳＮｎＱｍＡ ＰＡＷＳＵＷＦｒＺＦｒ 

6. ＃ＬＳＮ０が １Ｎｑ８０ Ｆ Ｑ０ＵＦＺＬＦが Ｓ１Ｗ０ＥＳ３０ＱＦＡが Ｑ０ｊ０ ｊＬＳＮ０が 
Ｓ１ｋＡＸＺ３Ｓ 

7. ♂ＵＳＷＺが １Ｎｑ８０ Ｆ Ｑ０ＵＦＺＬＦが ＸＦＸＺＡＰ０ Ｓ１Ｗ０ＥＳ３０ＱＦｒ ３ ％ＡｊＸＬＳＧ 
∴ＡＸＵｂ１ＮＦＬＡが ８ＳＰ Ｆ ＤＦＮｎＣ 

8. ♂ＡＰｎｒが ＺＷ０ＱＸＵＳＷＺＱｍＡ ＸＷＡ８ＸＺ３０が ＸＵＳＷＺが Ｗ０１ＳＺ０ Ｆ ＵＷＳｅＡＸＸＦｒ 

9. ∞Ｓ３ＸＡ８ＱＡ３Ｑ０ｒ ＤＦＥＱｎが ＸＵＳＷＺが ＮＦＺＡＷ０ＺｂＷ０が ｂＸＮｂ４Ｆ 

10. ∞ＳＬｂＵＬＦ, ＸＵＳＸＳ１ｍ ＳＵＮ０Ｚｍが Ｓ１Ｗ０ＥＳ３０ＱＦＡが ｏＬＸＬｂＷＸＦｒ ３ 
∴ＳＸＸＦｑが ＵＷＳ３Ａ８ＡＱＦＡ Ｘ３Ｓ１Ｓ８ＱＳ４Ｓ ３ＷＡＰＡＱＦ 

11. ≠Ｓ８０ Ｆ Ｓ８ＡＤ８０が ＬｂＮｎＺｂＷ０が ＵｂＺＡｊＡＸＺ３ＦＡが ＺＷ０ＱＸＵＳＷＺが 
ｉＡＮＳ３ＡｉＡＸＬＦＡ ＳＺＱＳｊＡＱＦｒ 

12. ♂３Ｓ１Ｓ８ＱＳＡ ３ＷＡＰｒが ＸＡＰｎｒが Ｅ８ＳＷＳ３ｎＡ Ｆ １ＳＮＡＥＱＦ, ＵＳＬｂＵＬＦ 

13. ∴０１ＳＺ０ Ｆ ＵＷＳｅＡＸＸＦｒが ４０ＸＺＷＳＱＳＰＦｒが ＵＦＺ０ＱＦＡが ＳＬＷｂＤ０ｑｋ０ｒ 
ＸＷＡ８０ 

14. ≦１ｍｉ０Ｆ Ｆ ＺＷ０８ＦｇＦＦ, Ｓ１Ｗ０ＥＳ３０ＱＦＡが ｉＡｊＸＬ０ｒ ＬｂｆＱｒが ｊＬＳＮ０ 

15. ≦１ｋＡＸＺ３Ｓが ＬｂＮｎＺｂＷ０が Ｘ３Ｓ１Ｓ８ＱＳＡ ３ＷＡＰｒが Ｗ０Ｅ３ＮＡｉＡＱＦＡが ＸＡＰｎｒ 

16. ∴０１ＳＺ０ Ｆ ＵＷＳｅＡＸＸＦｒが ＰＡＸＺＳ ＤＦＺＡＮｎＸＺ３０ Ｆ Ａ４Ｓ ＳＬＷＡＸＱＳＸＺＦが        
        ０３ＺＳ１ＦＳ４Ｗ０ｅＦｒが ＵＷＳｅＡＸＸＦｒが ＸＡＰｎｒ 



17. ∞Ｓ３ＸＡ８ＱＡ３Ｑ０ｒ ＤＦＥＱｎが ＸＷＡ８ＸＺ３０ Ｐ０ＸＸＳ３ＳＧ ＦＱｅＳＷＰ０ｇＦＦが 
ＵＳＬｂＵＬＦが Ｐ０４０ＥＦＱｍ Ｆ ＺＳ３０Ｗｍが ＺＷ０ＱＸＵＳＷＺＱｍＡ ＸＷＡ８ＸＺ３０ 

18. ∞ＷＳ３Ａ８ＡＱＦＡ Ｘ３Ｓ１Ｓ８ＱＳ４Ｓ ３ＷＡＰＡＱＦが ８ＳＰ０ｊＱＡＡ ｆＳＥｒＧＸＺ３Ｓが 
ＸＷＡ８ＸＺ３０ Ｐ０ＸＸＳ３ＳＧ ＦＱｅＳＷＰ０ｇＦＦが ＵｂＺＡｊＡＸＺ３ＦＡ Ｆ ＺＷ０ＱＸＵＳＷＺ 

19. °Ｗ０ＱＸＵＳＷＺＱｍＡ ＸＷＡ８ＸＺ３０が ８ＳＰ Ｆ ＤＦＮｎＣが ％ＡｊＸＬ０ｒ ∴ＡＸＵｂ１ＮＦＬ０, 

１Ｎｑ８０ Ｆ Ｑ０ＵＦＺＬＦ 

20.  ∞ＳＬｂＵＬＦが ＸＵＳＷＺが ＵＷＦＷＳ８０が ＵＳ４Ｓ８０が ＵＳ３ＸＡ８ＱＡ３Ｑ０ｒ ＤＦＥＱｎ       

 

 

 

                                                                         Za ヮギWSﾏ[デﾗ┗ﾗ┌ ﾆﾗﾏｷゲｷ ヴ┌ゲﾆYｴﾗ ﾃ;┣┞ﾆ; 

                                                                          Mｪヴく рWﾉWﾐ; н;ﾉデﾗ┗=   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V R┞Iｴﾐﾗ┗[ ﾐ;S ыﾐ[┥ﾐﾗ┌ 6.9. 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Španělský jazyk 

Maturitní témata pro profilovou ゅškolníょ část maturit ve školním roce 
2017/18 

 

ひ Mi familia 

ひ Mｷ ヴWｪｷﾙﾐ ┞ ﾏｷ Iｷ┌S;Sっ ヮ┌WHﾉﾗ 

ひ Tipos de vivienda, mi casa 

ひ Mｷ ヴYｪｷﾏWﾐ IﾗデｷSｷ;ﾐﾗ 

ひ Nuestra escuela 

ひ Sistemas educativos 

ひ Deportes 

ひ CｷﾐW ｴｷゲヮ;ﾐﾗが LｷデWヴ;デ┌ヴ; Wゲヮ;ﾓﾗﾉ; W ｴｷゲヮ;ﾐﾗ;ﾏWヴｷI;ﾐ; 

ひ Eゲヮ;ﾓ; 

ひ L; RWヮ┎HﾉｷI; CｴWI;が Pヴ;ｪ; 

ひ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデWが Eﾐ ﾉ; ;ｪWﾐIｷ; SW ┗ｷ;ﾃWゲ ふEゲヮ;ﾓ;ぶ 

ひ Salud y enfermedades 

ひ L; IﾗIｷﾐ; Wゲヮ;ﾓﾗﾉ;が IｴWI; 

ひ Madrid/Barcelona y otras ciudades 

ひ MﾗS; ┞ Wゲデｷﾉﾗゲが Wﾐ ﾉ; デｷWﾐS; WﾉWIデﾙﾐｷI; 

ひ Mediﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐが ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ 

ひ Compras 

ひ Tiempo libre 

ひ Fiestas, fiestas familiares 

ひ L; AﾏYヴｷI; L;デｷﾐ; 

 

 



Gymnázium F. M. Pelcla v RychnovE nad KnEžnou, Hrdin] odboje 36, 516 01 Rychnov nad KnEžnou 

MATURITNÍ TÉMATA ZE ZÁKLAD¥ SPOLEČENSKÝCH VDD 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

1. Psychologie jako společenská vEda, fyziologické mechanismy psychiky 
2. Osobnost a vývojová psychologie 
3. Psychické vlastnosti osobnosti, psychické procesy a stavy osobnosti 
4. Psychohygiena a její zamEUení, frustrace, stres, duševní choroby a poruchy 
5. Vznik a vývoj sociologie, sociologické disciplíny, pUedmEt sociologie a její struktura, metody 

výzkumu 
6. Socializace, sociální komunikace, společenské role, sociální útvary, sociální stratifikace, 

mobilita, sociální skupiny 
7. Sociální normy, legalita a legitimita moci, konsensus, sociální deviace, současné problémy 

společenského života 
8. Politologie jako vEda, významní filosofové a politologové, současná česká politologie, 

ideologie 
9. Stát, národ 
10. Demokracie, politické strany, volby 
11. DElba státní moci 
12. Územní samospráva (obec, kraj) 
13. Základní pojmy, ekonomika a její fungování, základní principy ekonomických systém], tržní 

systém 
14. Peníze, mEnová politika, banky a mEnový systém 
15. Národní hospodáUství, úloha státu v tržní ekonomice, právní subjekty v tržní ekonomice 
16. ČlovEk na trhu práce, postavení české ekonomiky, mezinárodní ekonomická integrace 
17. Právo a jeho vývoj, základní právní vztahy, právní ochrana, systém práva, právní Uád 
18. VeUejné právo 
19. Soukromé právo 
20. Mezinárodní vztahy, mezinárodní integrace 
21. PUedmEt filosofie, hlavní filosofické problémy a disciplíny, základní etické pojmy (morálka, 

mrav), významné etické teorie; filosofové, kteUí se zabývali etikou 
22. Antická filosofie 
23. StUedovEká filosofie a monoteistická náboženství 
24. Renesanční filosofie a reformace 
25. Počátky novovEké filosofie 
26. Velké postavy nEmecké filosofie 18. a 19. století, pozitivismus, materialismus, marxismus 
27. OsamElí velikáni 19. století 
28. Vybrané filosofické proudy 1. poloviny 20. století 
29. Filosofie 2. poloviny 20. století a 21. století, česká filosofie 
30. Polyteistická náboženství, nábožensko-filosofické proudy Dálného východu 

 
 

V RychnovE nad KnEžnou 20. 9. 2017 

 



 



Maturitní témata  ze zemEpisu 
 

Školní rok:2017/2018 
 

1. Endogenní geologické síly, státy Severní Evropy 
(sopečná činnost, zemEtUesení, horotvorné pohyby) 
Geografická charakteristika oblasti (Švédsko, Norsko, Dánsko, Island) 

2. Kartografické zobrazovací metody, státy Jižní Evropy 
(typy projekcí, pr]mEten – tečné, sečné) 
Geografická charakteristika oblasti (ŠpanElsko, Portugalsko, Itálie, Tecko) 

3. Pohyby ZemE a jejich d]sledky, Ukrajina a BElorusko 
(zemská rotace, obEh kolem Slunce, Coriolisova síla, časová pásma, datová mez) 
Geografická charakteristika oblasti (Ukrajina, BElorusko) 

4. Exogenní geologické síly, polární oblasti 
(pochody fluviální, marinní, eolické, glaciální, biogenní, krasové a antropogenní) 
Geografická charakteristika oblasti (Arktida, Antarktida) 

5. Litosféra, Francie 
(stavba zemského tElesa, typy zemské k]ry, litosférické desky, jejich pohyby a 
d]sledky) 
Geografická charakteristika Francie 

6. Atmosféra, státy Jižní Afriky  
(složení atmosféry, stavba atmosféry, obEh vzduchu v atmosféUe, počasí, podnebí, 
podnebné pásy, synoptické mapy, fronty, monzuny, tajfuny) 
Geografická charakteristika oblasti (Republika Jižní Afrika) 

7. Hydrosféra, státy Severní Afriky 
(ledovce, vodní toky, stojaté vody, podzemní voda, oceány a moUe, vlastnosti moUské 
vody) 
Geografická charakteristika oblasti (Egypt, Libye, Tunisko, Maroko) 

8. Pedosféra, státy Jihovýchodní „monzunové“ Asie 
(p]dotvorní činitelé, p]dotvorný proces, p]dní typy, p]dní druhy, rozšíUení ve svEtE) 
Geografická charakteristika oblasti (Vietnam, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Singapur, 
Filipíny, Východní Timor) 

9. Biosféra, státy StUední Evropy 
(vegetační pásy, pUíklady rozšíUení živočich] a rostlin v závislosti na klimatických 
 pásech) 
Geografická charakteristika oblasti (SRN, alpské zemE) 

10. Geografie obyvatelstva svEta, státy Jižní Asie 
(demografické charakteristiky, vývoj svEtové populace, rozmístEní obyvatelstva) 
Geografická charakteristika oblasti (Indie, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka) 

11. Sídelní geografie svEta, státy Jihovýchodní Evropy 
(venkovská a mEstská sídla, struktura mEst, sídelní systémy) 
Geografická charakteristika oblasti (Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie, 
Albánie) 

12. Geografie pr]myslu, státy Východní Asie 
(struktura pr]myslu, charakteristiky jednotlivých odvEtví, pr]myslové oblasti svEta) 
Geografická charakteristika oblasti (Japonsko, ČLR, KLDR, Korejská republika) 

13. Geografie zemEdElství, státy Severní Ameriky 
(struktura zemEdElství, typy zemEdElství, využití p]dy) 
Geografická charakteristika oblasti (USA, Kanada) 



 
 

14. Geografie dopravy, obchodu a služeb; státy Blízkého Východu 
(struktura dopravy, charakteristika jednotlivých odvEtví, struktura terciéru, 
zahraniční obchod) 
Geografická charakteristika oblasti (Turecko, arabské státy Blízkého Východu, Írán, 
Izrael) 

15. Evropská unie, zemE Guinejského zálivu, StUední a Východní Afriky 
(vývoj evropské integrace, vznik EU, cíle a politika EU) 
Geografická charakteristika oblastí (zemE Guinejského zálivu, Kongo /Zair/, KeOa, 
Tanzanie) 

16. Primární sektor hospodáUství ČR, Rusko 
(obecná charakteristika primárního sektoru, klasifikace odvEtví priméru, 
charakteristika jednotlivých odvEtví vzhledem k hospodáUství ČR) 
Fyzicko-geografická a politicko-ekonomická charakteristika Ruska 

17. Geografie obyvatel a sídel ČR, západní Evropa – státy Beneluxu 
(struktura obyvatelstva ČR, pohyb obyvatelstva, sídla a jejich funkce,  
sídelní struktura) 
Geografická charakteristika oblasti (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) 

18. Mezinárodní politické a ekonomické organizace, StUední Amerika 
(charakteristika politických a ekonomických organizací svEta) 
Geografická charakteristika oblasti (Mexiko, Kuba, pUehled ostatních stát] stUední 
Ameriky) 

19. Politická mapa svEta, Jižní Amerika 
(pojmy - monarchie, demokracie, diktatury, závislá území - zmEny v politické mapE 
svEta ve 20. století a konkrétní pUíklady) 
Geografická charakteristika oblasti (Brazílie, Argentina, Venezuela, andské státy) 

20. Fyzická geografie ČR, Austrálie a Oceánie 
(poloha, reliéf, p]dy, biota ČR) 
Geografická charakteristika regionu (Australský svaz a Oceánie) 

21. Životní prostUedí a ochrana pUírody ČR, Britské ostrovy 
(vývoj a stav životního prostUedí, chránEná území ČR) 
Geografická charakteristika oblasti (Spojené království, Irská republika) 

22. Sekundární sektor hospodáUství ČR, Pobaltí a Finsko 
(obecná charakteristika sekundárního sektoru, historický vývoj a transformace sektoru 
v ČR, charakteristika d]ležitých odvEtví výroby ČR) 
Geografická charakteristika oblasti (Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko) 

23. Terciální a kvartérní sektor hospodáUství ČR, Královéhradecký kraj 
(charakteristika jednotlivých sektor], jejich transformace v ČR) 
Geografická charakteristika regionu (Královéhradecký kraj) s pUihlédnutím na místní 
region (Rychnovsko) 

24. Kartografie, Slovenská republika, Polská republika, Ma@arská republika 
            (glóbus, mapa, mEUítko mapy, rozdElení map podle mEUítka, souUadnicová sí[, 
            polohopis, výškopis, kartografické značky) 

      Geografická charakteristika oblasti (SR, Polská republika a Ma@arská republika) 
25. Fyzická geografie ČR, Zakavkazsko a StUední Asie 
      (klima, vodstvo ČR) 
      Geografická charakteristika oblasti (zakavkazské republiky a státy StUední Asie) 

             
Za  pUedmEtovou komisi: Iva BoUková 


