POŽADAVKY KE ZKOUŠKÁM ZA 1. POLOLETÍ 2018/19

TEV
2. A, 3.A, 4.A
Fyzický test

STV
2. A
Gashi waza – o goshi, goshi guruma, ushiro goshi, uki goshi – aplikace do sebeobrany
Te waza – seoi nage, seoi otoshi, kuciki daoshi, kata guruma, soto maki komi – aplikace do sebeobrany
Obrana proti holi s využitím hodů (osoto gari, kosoto gari, sasae tsuri komi ashi)
Obrana proti obejmutí – 4 vstupy
3. A
Te waza – seoi nage, seoi ososhi, kata guruma, sukui nage, kuciki daoshi, soto maki komi – aplikace do
sebeobrany
Goshi waza – o goshi, uki goshi, goshi guruma, ushiro goshi, harai goshi – aplikace do sebeobrany
Hůl – modelové situace, transportní techniky
Úchopy – vyproštění z úchopů
Forma zkoušení:


Praktická zkouška

CJL
4.A







česká poezie po roce 1945
3 vlny válečné prózy
literární pojmy
chronologický přehled jednotlivých uměleckých směrů a literárních skupin
pravopisné jevy
stylistická cvičení

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
DEJ
2.A




Přechod od středověku k novověku - humanismus, renesance, zámořské objevy, reformace, pokrok
ve výrobě a obchodu.
Politické poměry v Evropě v 16.st. - Fr., Šp., Nizozem. revoluce, Anglie, Osmanská říše, Rusko
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Nástup Habsburků na český trůn, stavovský odboj, třicetiletá válka
Evropa po 30leté válce - Anglická revoluce, Ludvík XIV., Petr I. Veliký, Kateřina II., vznik Pruska,
vznik USA

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
BEC
3.A





Zákon o Policii ČR – Hlava I - IX
Zákon o Obecní policii - celý
Oprávnění a povinnosti příslušníků vězeňské služby a justiční stráže
Oprávnění a povinnosti příslušníků Celní správy ČR











zákon o pobytu cizinců na území ČR
zákon o azylu
Evropské právo a Schengenské acquis
základní povinnosti policistů Policie ČR
použití donucovacích prostředků a zbraně
oprávnění příslušníků Policie ČR
oprávnění a povinnosti strážníků obecní policie
cestovní doklady občanů ČR, cestovní doklady cizinců
mezinárodní terorismus

4.A

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
ICT
2.A



Excel
o
o
o
o
o

Tabulky
Formátování tabulek a buněk
Vzorce – suma, průměr, rozdíl, součin, podíl
Funkce – minimum, maximum, převody jednotek, když
Grafy

Forma zkoušení:
 Praktická zkouška – práce na PC
KRE
Témata: Etiologie
Fenomenologie
Osobnost pachatele


Kriminogenní faktory – popište význam.



Kriminogenní faktory v oblasti viktimologické – napište význam a příklady.
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Latentní kriminalita je …dopište
Uveďte zdroje informací o kriminalitě.
Napište trestně-právní pojetí pachatele podle trestního zákona. Pachatel ….dopište

Napište typologii (třídění) pachatelů.
Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor

DOC
Témata: Oprávnění Policie ČR při dohledu na silniční provoz
Prevence a bezpečnost
Pozemní komunikace I.
Pravidla provozu





Napište, jaký má význam prevence v dopravě?
Co je to BESIP a stručně napište, čím se zabývá, napište dva příklady projektů prevence v dopravě.
Uveďte kategorie pozemních komunikací.
Místní komunikace – napište dělení.




Součásti pozemní komunikace – napište nejméně tři.
Příslušenství pozemní komunikace – napište nejméně tři.

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
MAT



soustava 3 lineárních rovnic o 3 neznámých, slovní úlohy,
funkce - definiční obor, obor hodnot, vlastnosti; lineární funkce

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
PEN








Pojem, předmět a systém penologie
Trest, vznik trestu a jeho funkce
Historie trestu
Vývoj vězeňství v ČR
Koncepce rozvoje vězeňství
Evropská vězeňská pravidla
Probační a mediační služba

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
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FYZ


mechanika
o Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, volný pád
o Newtonovy zákony, hybnost tělesa, impuls síly
o Mechanická práce, výkon, účinnost

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
RUJ
1. A
Učebnice Raduga 1





slovní zásoba – 1. až 3. lekce
Znalost azbuky – diktát
Gramatika 1. – 3. lekce
Čtení textů 1. – 3. Lekce

3.A
Učebnice Raduga 2




Gramatika – 3. a 4. lekce - test
Slovní zásoba – 3. a 4. lekce – písemné zkoušení slovíček
Orientace ve městě – popis cesty dle plánku města (Jak se kam dostanu?)

Forma zkoušení:
 písemný projev
 ústní pohovor
KRJ
Témata:
 Služby
 Média
 Ruská kultura
 Významné dny, svátky, tradice v Rusku a Česku
U každého tématu bude prověřena slovní zásoba, vybrán popis obrázku, klasifikován rozhovor s učitelem –
forma rychlá otázka, rychlá odpověď, samostatný ústní projev žáka na téma: Internet, mobil a jeho funkce,
popis kulturního zážitku, trávení vánoc v Rusku a v Česku.
Forma zkoušení:
 ústní pohovor
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ANJ, K AJ
2.A
Učebnice Maturita Solutions Pre-intermediate 3rd Edition – lekce 6 a 7




Slovní zásoba
Gramatika
Dovednosti – popis, vyprávění

Forma zkoušení:



písemný test 45 minut – gramatika, čtení a slovní zásoba
ústní test 10 minut – popis a vyprávění

3.A
Konverzace v anglickém jazyce



Slovní zásoba – free time, shopping, transport and travelling, family, housing
Dovednosti – popis obrázků

Forma zkoušení:


ústní test 10 minut – popis a vyprávění – témata: free time, shopping, transport and travelling,
family, housing

4.A
Učebnice Maturita Solutions 3rd Edition – lekce 6 a 7




Slovní zásoba
Gramatika
Dovednosti – popis, vyprávění

Forma zkoušení:



písemný test 45 minut – gramatika, čtení a slovní zásoba
ústní test 10 minut – popis a vyprávění

4.A
Konverzace v anglickém jazyce



Slovní zásoba – free time, shopping, transport and travelling, family, housing
Dovednosti – popis obrázků

Forma zkoušení:


ústní test 10 minut – popis a vyprávění – témata: free time, shopping, transport and travelling,
family, housing
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PSY






základní pilíře naší civilizace
stručný popis filosofie a psychologie jako vědu
faktory ovlivňující vývoj osobnosti
co je to aplikovaná psychologie – příklad
temperament

Forma zkoušení:
 ústní pohovor
PRA
2.A












obchodní právo – pojem, působnost, předmět a prameny obchodního práva
základní pojmy obchodního práva
hospodářská soutěž a obchodní rejstřík
obchodní společnosti
obchodní závazkové vztahy
právní úprava a předmět živnostenského podnikání
členění a úkoly živnostenského podnikání
pojem živnost, její druhy a podmínky provozování živnosti
charakteristika živnostenských oprávnění
pracovněprávní vztahy a jejich účastníci (subjekty)
vznik a druhy pracovního poměru
















zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon číslo 250/2016 Sb.
předmět a působnost úpravy
základy odpovědnosti za přestupek §§ 5-12
odpovědnost fyzické a právnické osoby za přestupek §§ 13-23
okolnosti vylučující protiprávnost §§24-28
zánik odpovědnosti za přestupek §§ 29-34
správní tresty a jejich ukládání §§ 35-50
ochranná opatření §§ 51-54
zvláštní ustanovení o mladistvých §§ 55 -59
řízení o přestupcích §§ 60-64
účastníci řízení §§68-72
postup před zahájením řízení, postup v řízení, průběh řízení a dokazování §§ 73-87
rozhodnutí o přestupku §§ 93-94
náklady řízení a řízení o odvolání §§ 95-98

4.A

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
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BIO
3.A




Buňka (stavba, složení, funkce)
Druhy tkání
Kosterní soustava







První pomoc
Bezvědomí
Aspirace cizího tělesa, dušení
Šok
Vnější krvácení

4.A

Forma zkoušení:
 písemný test cca na 45 minut
 ústní pohovor
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