
KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – LEDEN 2022 

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 (od 8:00 do 14:00). 

- Celkem mám 62 míst. 

 

TÉMATA PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY A TŘÍDY: 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

G1AB 

1) Pozdravy a základní fráze a otázky 

2) Německá abeceda a výslovnost 

3) Dny v týdnu, měsíce, roční období 

4) Barvy, čísla 0-20 

5) Časování sloves (infinitiv a 1. a 2. os. j.č.) 

- V primě po úvodní minikonverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (možno česky).  

- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 0-1.  

- Součástí zkoušky je i zkoušení ze všech doposud probraných slovíček (Lekce 0 a 1). 

- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

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 po úvodní krátké konverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (možno česky).  

- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 5-6.  

- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 5-6. 

- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 



G3 

1) Časování silných sloves 

2) Rozkazovací způsob (2. os. j.č.) 

3) Préteritum sloves HABEN a SEIN, spojka DESHALB 

4) Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě 

5) Koníčky 

6) Tělo a zdraví 

- V tercii po úvodní krátké konverzaci představíte co nejpodrobněji vylosované téma (1-4 možno česky).  

- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 10-12.  

- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 10-12. 

- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

G4

1) Mein Zimmer und unsere Wohnung, Möbel 

2) Meine Ferien 

3) Mein letztes Wochenende 

4) Schule 

5) Geburtstagsparty 

1) Perfektum slabých sloves 

2) Perfektum silných sloves 

3) Hodiny 

4) Předložky se 3. a 4. pádem  

5) Řadové číslovky a datum 

- V kvartě po úvodní krátké konverzaci představíte co nejpodrobněji jedno konverzační a jedno 

gramatické téma (o gramatickém tématu možno mluvit česky).  

- Kromě toho dostanete na přípravu 1-2 gramatické cvičení v rozsahu lekcí 16-18.  

- Součástí zkoušky je i zkoušení ze slovíček z lekcí 16-18. 

- U zkoušky zároveň předložíte ke kontrole svůj školní sešit a slovníček. 

 

G6B

1) Praktikum, Berufe 

2) Casting 

3) Gewinnspiele, Lotto 

4) Freizeit, Ausflüge, Ferien 

5) Advent und Weihnachten 

1) Skloňování přídavných jmen 

2) Préteritum modálních sloves 

3) Slabé skloňování podstatných jmen 

4) Konjunktiv II modálních a pomocných sloves 

5) Pořadí předmětů ve větě 

- 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 30-33.  

- U zkoušky zároveň pohovoříte krátce i o projektu, kterého se účastníte v rámci projektových dnů. 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

G6B – MA 

1) Lineární funkce, vlastnosti funkcí 

2) Funkce s absolutními hodnotami 

3) Kvadratické funkce 

4) Lineární lomené funkce 

5) Mocninné funkce s přirozeným exponentem 

6) Mocninné funkce s celým exponentem 

7) Inverzní funkce a funkce s odmocninou 

8) Počítání s mocninami a odmocninami 

9) Exponenciální funkce 

10) Exponenciální rovnice 

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. 

 


