
KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – LEDEN 2020 

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. 

- Žák si vylosuje jedno z témat, pohovoří o něm nejprve samostatně, pak následuje rozhovor 

s učitelem k danému tématu. 

- U gramatických témat (kvarta, septima, oktáva) dostane žák navíc na přípravu nějaké gramatické 

cvičení a v rámci zkoušení nejprve vysvětlí danou gramatiku v češtině a pak projdeme společně to 

cvičení. 

- 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, středa, čtvrtek.  

- Celkem mám 60 míst. 

 

TÉMATA PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY A TŘÍDY: 

NĚMECKÝ JAZYK 

G1 

1) Pozdravy a základní fráze 

2) Německá abeceda a výslovnost 

3) Dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy, čísla 0-20 

4) Časování sloves  

5) Slovosled 

V primě představíte co nejpodrobněji vylosované téma, přičemž můžete mluvit samozřejmě česky. 

Kromě toho dostane každý na přípravu 1-2 cvičení v rozsahu lekcí 0-2. Součástí zkoušky je i zkoušení 

ze všech doposud probraných slovíček. 

G2 

1) Časování sloves, slovosled 

2) Podstatná jména s neurčitým a určitým členem v 1. a 4. pádě, slovesa se 4. pádem 

3) Modální slovesa MÖCHTEN, MÜSSEN, KÖNNEN 

4) Modální slovesa MÖCHTEN, MÜSSEN, KÖNNEN 

5) Časové údaje a předložky 

V sekundě představíte co nejpodrobněji vylosované téma, přičemž můžete mluvit samozřejmě česky. 

Kromě toho dostane každý na přípravu 1-2 cvičení v rozsahu lekcí 5-6. Součástí zkoušky je i zkoušení 

ze slovíček z lekcí 5-6. 

 



G4AB 

1) Schule 

2) Geburtstagsparty 

3) Mein Zimmer und unsere Wohnung, Möbel 

4) Mein Zimmer und unsere Wohnung, Möbel 

5) Personenbeschreibung 

1) Perfektum 

2) Ordinalzahlen 

3) Datum 

4) Präpositionen 

5) Reflexive Verben 

V kvartě si vylosujete jedno gramatické a jedno konverzační téma. 

G7A 

1) Relativsätze 

2) Indirekte Fragen + Deklination ohne Artikel 

3) Konflikte, Mensch und Tiere (L41) 

4) Essen (Mein Lieblingsessen, Rezepte, Kochen, Schulkantine) 

5) Essen (Mein Lieblingsessen, Rezepte, Kochen, Schulkantine) 

G8 

1) Relativsätze 

2) Finalsätze, Futur 

3) Ausflug nach Berlin 

4) Feste und Feiern 

5) Unheimliches im Alltag, Eigene Erlebnisse 

 

KONVERZACE V NJ 

G7A – KNJ 

1) Ferien, Reisen 

2) Zukunftspläne 

3) Ausflug nach Dresden/Bautzen 

4) Meine Lieblingsaktivität 

5) Pfannkuchen, gemeinsames Kochen 

Při zkoušce z konverzace pohovoří žák krátce i o projektu, kterého se účastní v rámci projektových dnů. 

 

MATEMATIKA 

G4B – MA  

1) Rozklad na součin, podmínky lomených výrazů 

2) Počítání s lomenými výrazy 

3) Rovnice (se závorkami, se zlomky, s neznámou ve jmenovateli) 

4) Vyjádření neznámé ze vzorce 

5) Slovní úlohy o společné práci 

V matematice si žák vylosuje dvě témata a z každého dostane jednu úlohu, ty si v rámci přípravy 

propočítá a u ústního zkoušení pak vysvětlí učiteli, jak postupoval, případně zodpoví doplňující otázky. 


