POMŮCKY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
PROFILOVÁ ČÁST
ČTVRTÁ D  ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
 Soubor dvaceti pěti pracovních listů k dvaceti pěti maturitním tématům – pracovní list
obsahuje ukázky z literárních děl a obrazový doprovod k historickému období/směru.
 Pracovní listy jsou z důvodu zkoušky vyhotoveny ve třech totožných sadách, které jsou
určeny:
o 1. zkoušeným žákům
o 2. zkoušejícímu i přísedícímu učiteli
o 3. maturitní komisi

ANGLICKÝ JAZYK

 anglicko-český, česko–anglický slovník
 mapy (atlas, zjednodušené mapy zemí a některých měst – Praha, Londýn, New York,
Washington)
 školní pracovní listy (rozbor textu, obrázky k tématu)

NĚMECKÝ JAZYK






Překladový slovník dvojjazyčný
Výkladový slovník
Atlas a zeměpisné mapy
Mapky, grafy, plánky měst, prospekty
Obrázky a fotografie

ŠPANĚLSKÝ JAZYK






Překladový slovník dvojjazyčný
Výkladový slovník
Atlas a zeměpisné mapy
Mapky, grafy, plánky měst, prospekty
Obrázky a fotografie

DĚJEPIS

 Podrobná osnova tématu v deskách s obrazovým materiálem 2 x + obrázky, fotografie,
mapy.
 Atlasy:
o Atlas světových dějin – 1. Díl. Pravěk – středověk, Kartografie Praha 2007.
o Atlas světových dějin – 2. Díl. Středověk - novověk, Kartografie Praha 2007.
o Atlas českých dějin – 1.díl – do roku 1618, Kartografie Praha 2004.
o Atlas českých dějin – 2.díl – od roku 1618, Kartografie Praha 2004.
o Atlas moderních světových dějin, Odeon 1991.

ZEMĚPIS
 Školní atlas dnešního světa, nakl. Terra, 2011
 Školní atlas dnešního Česka, nakl. Terra, 2015
 Desky s osnovou maturitních témat, grafy a obrazovými materiály

MATEMATIKA

 matematické, fyzikální a chemické tabulky
 kalkulačka bez grafického displeje
 rýsovací potřeby

FYZIKA






matematické, fyzikální a chemické tabulky
kalkulačka
rýsovací potřeby
karty s obrázky (grafy a fyzikální jevy)
pomůcky pro jednoduché názorné pokusy

CHEMIE







Podrobná osnova otázky
Zadání chemického výpočtu
Kalkulačka
Chemické tabulky (PSP)
Obrazový materiál (vzorce, obrázky, schémata, grafy apod.)
K vybraným tématům ukázky materiálů a modelů molekul

BIOLOGIE





Podrobná osnova otázky
Desky s obrazovým materiálem (obrázky, schémata, grafy, apod.)
K vybraným otázkám výběr názorných pomůcek a přírodnin
K vybraným otázkám atlasy s vyobrazenými organismy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 Soubor termínů a obrazových ukázek k poznávací části maturitní zkoušky
 Soubory s obrazovými ukázkami k tématickým okruhům

V Praze 10. 5. 2019

Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy

