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POŽADAVKY KE ZKOUŠKÁM 

JAROSLAV ŠUP 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- Ústní zkoušení trvá max. 15 minut. Každé zkoušce předchází cca 15 min. přípravy, dostavte se tedy 
vždy alespoň 15 min. před zkouškou. 

- Známka ze zkoušení se započítává do celkového hodnocení z daného předmětu jako známka 
z velkého testu, tj. jako dvě malé známky, a přihlíží se k ní při nerozhodné známce na vysvědčení. 

- Zkouším pouze tři dny: pondělí, úterý, čtvrtek (cca mezi 8:00 a 14:00). V učebně sexty B (U_27). 
- Celkem mám 57 míst. 

 

TÉMATA PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY A TŘÍDY: 

NĚMECKÝ JAZYK 

G1AB 

1) Časování pravidelných sloves, sloveso FINDEN 
2) Nepravidelná slovesa SEIN, HABEN a SPRECHEN 
3) Slovosled ve větě oznamovací a tázací 
4) Zápor s NICHT, odpověď s DOCH 
5) Mein Stundenplan 

- V primě po úvodní minikonverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (1-4 možno česky).  
- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 2-4.  
- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 2-4. 
- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

G2 

1) Vykání, zápor s NICHT a KEIN 
2) Časování sloves MÖGEN, ESSEN a SCHLAFEN, slovesa s odlučitelnou předponou 
3) Množné číslo podstatných jmen 
4) Meine Familie, Berufe 
5) Essen und Trinken 
6) Mein Tagesablauf 

- V sekundě po úvodní krátké konverzaci představíte podrobně vylosované téma (1-3 možno česky).  
- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 7-9.  
- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 7-9. 
- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 



G3 

1) Předložky ZU, NACH, IN, FÜR, AN, AUF, VOR, NACH 
2) Sloveso GEFALLEN, vazba ES GIBT, neosobní zájmeno MAN 
3) Perfektum pravidelných sloves 
4) Mein Wohnort – was kann man da machen? 
5) Mein letztes Wochenende 
6) Mein Haus/Meine Wohnung 

- V tercii po úvodní krátké konverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (1-3 možno česky).  
- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 13-16.  
- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 13-16. 
- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

G4

1) Perfektum 
2) Zvratná slovesa 
3) Zápor s NICHT a KEIN, předložky ZU a OHNE 
4) Mein Zimmer und unsere Wohnung, Möbel 
5) Mein letztes Wochenende 
6) Mein Lieblingsfest 

- V kvartě po úvodní krátké konverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (1-3 možno v ČJ).  
- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 19-21.  
- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 19-21. 
- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

G6B

1) Das Wetter 
2) Ein Projekt beschreiben 
3) Der Umweltschutz 
4) Eine Persönlichkeit beschreiben 
5) Meine Ferien 

1) Nepřímé otázky 
2) Vazby sloves s předložkami 
3) SEIT, AUS, WAS FÜR EIN-, WELCH- 
4) Infinitiv s ZU 
5) Perfektum 

- V sextě po úvodní krátké konverzaci představíte jedno konverzační a jedno gramatické téma 
(o gramatickém tématu možno mluvit česky).  
- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 34-37.  

 

KONVERZACE NJ 

G5

Při zkoušce z konverzace NJ budete mluvit o seriálu Berlin, Berlin. 

G6B

Při zkoušce z konverzace NJ budete mluvit o seriálu Berlin, Berlin a o Berlíně a jeho památkách. 



MATEMATIKA 

G6B 

1) Logaritmická funkce, logaritmus 
2) Logaritmické rovnice 
3) Periodická funkce, složená funkce 
4) Goniometrické funkce ostrého úhlu 
5) Oblouková míra, orientovaný úhel 
6) Funkce sinus a kosinus 
7) Funkce tangens a kotangens 
8) Goniometrické rovnice 
9) Goniometrické vzorce 

V matematice si vylosujete dvě témata a z každého dostane jednu úlohu, ty si v rámci přípravy propo-
čítáte a u ústního zkoušení mi pak vysvětlíte, jak jste postupovali, případně zodpovíte doplňující otázky. 

 


