
 

 

  

OKRUHY MATURITNÍCH OTÁZEK 
 

4CR 

2022/2023 



Maturitní okruhy z anglického jazyka 

Obor: Cestovní ruch 

2022 – 2023 

 

1. FOOD AND MEALS 

2. SHOPPING 

3. EDUCATION  

4. HOUSING AND TYPES OF ACCOMODATION 

5. HOLIDAYS AND FESTIVALS 

6. ENVIRONMENT AND ECOTOURISM 

7. HEALTH AND ILLNESS 

8. TRANSPORT IN TOURISM 

9. SUMMER TOURISM  

10.  WINTER TOURISM 

11.  A PROGRAMME FOR A GROUP OF TOURISTS 

12.  THE CZECH REPUBLIC 

13.  THE CZECH UNESCO HERITAGE SITES 

14.  PRAGUE 

15.  THE SOUTH BOHEMIAN REGION 

16.  TŘEBOŇ 

17.  THE UNITED KINGDOM 

18.  THE USA 

19.  AUSTRALIA  

20.  NEW ZEALAND 

 

 

 



Maturitní otázky  

Školní rok 2022/2023 

 

Technika služeb CR, Management CR, Lázeňství, Průvodcovské služby,  

Regionální turistické služby 

 

1. Cestovní ruch – historie, předpoklady rozvoje, typologie, význam CR 

2. Regiony České republiky a jejich význam pro CR  

3. Organizace působící v oblasti CR v České republice  

4. Letecká doprava v cestovním ruchu 

5. Železniční doprava v cestovním ruchu 

6. Silniční, vodní a ostatní druhy dopravy 

7. Přírodně-léčivé zdroje a lázeňská péče 

8. Lázeňství a wellness v České republice a v Evropě, lázně Třeboň 

9. Ubytovací služby v cestovním ruchu 

10. Stravovací služby v cestovním ruchu  

11. Světová gastronomie 

12. Kongresové služby 

13. Pojištění a zdravotní služby v cestovním ruchu 

14. Peněžní, směnárenské, pasové, vízové služby v cestovním ruchu 

15. Měkký cestovní ruch a jeho přínos 

16. Specifické formy cestovního ruchu 

17. Osobnost průvodce a jeho práce 

18. Příprava průvodce na zájezd  

19. Cestovní ruch v Jihočeském kraji  

20. Památky UNESCO v České republice  

 

 



MATURITNÍ OTÁZKY 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 2022/23 

 

 

 

1. Stát, státní občanství, státní symboly 

2. Ústava ČR, lidská práva, legislativní proces 

3. Politické strany a ideologie, participace občanů, veřejná správa 

4. Právní řád, orgány právní ochrany 

5. Občanské právo, občanské soudní řízení  

6. Rodinné, pracovní a správní právo 

7. Trestní právo a trestní řízení 

8. Sociální zabezpečení, osobní finance, daně, mzda 

9. Sociologie 

10. Zdraví a jeho ochrana, mimořádné události 

11. První světová válka, meziválečné období 

12. Druhá světová válka  

13. Poválečný vývoj v Československu a ve světě 

14. Etika 

15. Náboženství Indie, křesťanství 

16. Judaismus, islám, náboženství Číny, sekty 

17. Filozofie – základní pojmy, antická a středověká filozofie 

18. Dějiny filozofie - renesance až současnost 

19. Významné mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN), globalizace 

20. Historie české státnosti do konce 19. století  

 

 

 

 

 



Otázky k maturitě z německého jazyka (ústní část), třída 4CR 

školní rok 2022/23 

 

 

1. Meine Familie und meine Verwandschaft 

2. Eigenschaften und Charakteristik 

3. Wohnen 

4. Tagesablauf 

5. Freizeit, Hobbys 

6. Ferien und Abendteuer, Reisen 

7. Sport und Körperkultur 

8. Mode und Kleidung 

9. Einkaufen, im Geschäft 

10. Essen und Trinken 

11. Wetter und Jahreszeiten 

12. Verkehr 

13. Prag 

14. Lebenslauf, meine Zukunftspläne 

15. Třeboň 

16. Kurwesen 

17. Kultur und Kunst 

18. Feste und Bräuche 

19. Natur und Umweltschutz 

20. Deutschsprachige Länder 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY – ŠPANĚLSKÝ JAZYK (2022/2023) 

TEMAS DE BACHILLERATO – LENGUA ESPAÑOLA (2022/2023) 

 

1. Rodinný život, moje rodina (La vida familiar, mi familia)      

 

2. Bydlení, můj dům (La vivienda, mi casa)  

 

3. Osobní charakteristika, mí přátelé (La característica personal, mis amigos)  

 

4. Volný čas, můj den (El tiempo libre, mi día) 

 

5. Povolání, osobní plány do budoucna (Las profesiones, planes personales para el 

futuro) 

 

6. Nakupování, móda a služby (Compras, moda y servicios) 

 

7. Škola a vzdělávání (La escuela y la educación) 

 

8. Cestování a dopravní prostředky (El turismo y medios de transporte) 

 

9. Sport (El deporte) 

 

10. Zdraví a nemoci, lázeňství (Salud y enfermedades, balnearios)   

 

11. Gastronomie (La gastronomía) 

 

12. Letní a zimní turismus (El turismo de verano y de invierno)  

 

13. Druhy ubytování (Tipos de alojamiento)  

 

14. Cestovní kanceláře, program pro turisty (Agencias de viajes, programa para turistas) 

 

15. Třeboň – město, kde studuji (Třeboň-la ciudad en la que estudio) 

 

16. Česká republika, Praha (La República Checa, Praga) 

 

17. Španělské království (El Reino de España) 

 

18. Latinská Amerika (América Latina) 

 

19. Svátky ve Španělsku a Latinské Americe (Las fiestas de España y América Latina) 

 

20. Kultura a umění Španělska a Latinské Ameriky (La cultura y el arte de España y 

América Latina)  



školní rok: 2022/2023 

 

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 

 

1) Algebraické výrazy 

2) Mocniny a odmocniny 

3) Lineární funkce, lineární rovnice  

4) Soustavy lineárních rovnic a nerovnic  

5) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou  

6) Kvadratická funkce, kvadr. rovnice a nerovnice, iracionální rovnice 

7) Goniometrické rovnice 

8) Exponenciální a logaritmické rovnice 

9) Řešení pravoúhlého trojúhelníku 

10) Obvody a obsahy rovinných obrazců 

11) Řešení obecného trojúhelníku, sinová a kosinová věta 

12) Polohové a metrické úlohy ve stereometrii 

13) Povrch a objem základních těles 

14) Variace a permutace, faktoriály 

15) Kombinace, kombinační čísla 

16) Binomická věta a její užití 

17) Funkce, D(f), H(f), f(a), graf 

18) Aritmetická posloupnost, užití 

19) Geometrická posloupnost, užití 

20) Vektory, početní operace s nimi 

21) Přímka a její analytické vyjádření 

22) Polohové a metrické úlohy v analytické geometrii 

23) Pravděpodobnost 

 

 

 



Otázky k maturitní zkoušce z ekonomiky a účetnictví 

pro školní rok 2022/2023 

 

1. Základní ekonomické pojmy 
Daňová evidence 

2. Tržní ekonomika  
Účetní závěrka, výroční zpráva, audit 

3. Živnosti  
Účetní uzávěrka 

4. Obchodní společnosti a jejich vymezení podle zákona o obchodních korporacích 
Účtování nákladů a výnosů 

5. Společnost s ručením omezeným, akciová společnost 
Výsledek hospodaření 

6. Majetek podniku  
Vlastní kapitál a cizí zdroje 

7. Dlouhodobý majetek  
Účtování mezd 

8. Pracovní poměr  
Účtování závazků a pohledávek z obchodního styku 

9. Pracovní smlouva, dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
Zúčtování daní 

10. Odměňování zaměstnanců  
Účtování vyřazení dlouhodobého majetku 

11. Kalkulace prodejní ceny 
Účtování pořízení dlouhodobého majetku a jeho odepisování 

12. Marketing  
Inventarizace majetku a závazků, účtování inventarizačních rozdílů 

13. Management a jeho funkce, postavení manažera ve firmě 
Účtování zásob způsobem A a B 

14. Daňová soustava v ČR a její skladba, majetkové a spotřební daně 
Účtování pořízení a spotřeby materiálu 

15. Daň z přidané hodnoty 
Účtování peněžních prostředků na bankovních účtech 

 



16. Daně z příjmů 
Účtování peněžních prostředků v hotovosti a cenin 

17. Finanční řízení podniku – podstata a druhy financování, analýza bodu zvratu, finanční 
analýza 
Účetní doklady 

18. Finanční trh a jeho členění, význam a formy peněz, cenné papíry, burza 
Účet – jeho podstata a forma, třídění účtů 

19. Bankovní soustava v ČR  
Rozvaha, typické změny rozvahových stavů 

20. Národní hospodářství a jeho struktura, ukazatele vývoje ekonomiky, hospodářská politika 
Předmět a význam účetnictví, právní úprava   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maturitní otázky 

INFORMATIKA CESTOVNÍHO RUCHU 

2022/2023 

Téma číslo 1 

 Historie počítačů – historie, novinky, technologie 

Téma číslo 2 

 Software - operační systémy, licence a autorský zákon   

Téma číslo 3 

 Hardware – konfigurace PC, tiskárny, monitory 

Téma číslo 4 

 Software – ochrana PC a dat 

Téma číslo 5 

 Sítě – historie, topologie, profily 

Téma číslo 6 

 Internet – pošta, bezpečnost, aktualizace, sociální sítě 

Téma číslo 7 

 Internet – historie, připojení, vyhledávání informací 

 Téma číslo 8 

 Tabulkový kalkulátor -zaokrouhlování, formátování, funkce Když, propojení listů a souborů 

Téma číslo 9 

 Tabulkový kalkulátor grafy a jejich popisy, slučování buněk, orientace textu, grafické prvky 

Téma číslo 10 

Tabulkový kalkulátor - práce s grafikou, funkce, formátování sešitu pro tisk 

 

 Téma číslo 11 

 Tabulkový kalkulátor - výpočty a vzorce, odkazy, formáty, práce s daty, filtry 

Téma číslo 12 

Tabulkový kalkulátor - hledat řešení, možnosti výpočtů, grafy podle předlohy 



Téma číslo 13 

 Tabulkový kalkulátor -kontingenční tabulka, typy grafů, spojnice a vývoj trendu, rovnice 

Téma číslo 14 

  Databáze - import, export, dotazy, formuláře a sestavy, tvorba, filtr, řazení, dotazy, relace 

 Téma číslo 15 

 Prezentace - tvorba a úprava, nepřetržité promítání, šablony, efekty 

Téma číslo 16 

 Prezentace - prezentaci  na volné téma, grafická úprava, export 

Téma číslo 17 

 WWW – dokumenty a jejich tvorba 

Téma číslo 18 

 Textový editor - hromadná korespondence, nastavení, speciální znaky, funkce hledat 

Téma číslo 19 

 Textový editor - režim kompatibility, obsahy, rejstříky, propagační leták a vizitka podle vzoru 

Téma číslo 20 

 Textový editor - formáty, kontrola pravopisu, opravy textu, tabulky, tvorba rovnic, makra 

Téma číslo 21 

 Textový editor - obrázky a kliparty, úpravy obrázků, oddíly, styly, nadpis 

Téma číslo 22 

 Textový editor – záhlaví, číslování stránek, mapa znaků, odrážky, číslování, poznámky pod 

čarou 

Téma číslo 23 

 Bitmapová grafika – možnosti grafického editoru 

Téma číslo 24 

 Vektorová grafika 

Téma číslo 25 

 Multimédia – formáty, konverze, tvorba 


