
 
 

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01 Elektrotechnika 
 

 
Téma  Předmět Název        

1.   ME  Měření na stabilizátoru se Zenerovou diodou   

2.   ME  Měření na operačním zesilovači     

3.   ME  Měření ziskové frekvenční charakteristiky filtru  

4.   ME  Programování logických funkcí na PLC I 

5.   ME  Programování logických funkcí na PLC II 

6.   ME  Měření na transformátoru ve stavu naprázdno  

7a.   PSI  Simulace počítačové sítě a 

7b. ZZO  Zpracování videozáznamu, pravidla pro létání a let s dronem b  

8a.   GR  Tvorba propagační grafiky a úprava fotografií a 

8b. OZ  Fotovoltaický systém I b     

9a.   PRG  Tvorba dynamických webových stránek a 

9b.   OZ  Fotovoltaický systém II b 

10.   GR  CAD – elektrotechnické schémata    

11.   GR  CAD – hřídel        

 

a ŠVP Elektrotechnik pro informační technologie 

 b ŠVP Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022           Ing. Dušan Pauček       Ing. Vladislav Walach 

           předseda PKE            ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ELEKTRONICKÝCH POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01  Elektrotechnika 

ŠVP:    Elektrotechnik pro informační technologie 
 

 

1. Kódování informace v počítači: 

a) číselné soustavy, převody 

b) kódování celých a reálných čísel 

c) kódování znaků 

2. Architektura počítače: 

a) rozdělení počítačů a jejich využití 

b) architektura počítače podle JvN 

c) popis částí stolního počítače 

3. Kalkulační stroje: 

a) definice a rozdělení 

b) popis částí a obvodů  

c) blokové schéma a princip činnosti 

d) logika (operační systémy) 

4. Základní deska počítače: 

a) definice, popis, parametry 

b) čipová sada a její vývoj 

c) firmware základní desky (BIOS, UEFI) 

5. Procesory: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) architektura procesoru a její vývoj 

c) komunikace procesoru s okolím 

6. Polovodičové paměti: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) paměti typu RAM 

c) paměti typu ROM, FlashROM 

d) polovodičové paměti v PC 

 



7. Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou: 

a) principy čtení a zápisu 

b) pevný disk – popis elektromechanických částí, parametry 

c) pevný disk – geometrie 

d) pevný disk – logická struktura, souborový systém 

8. Optické paměti: 

a) principy čtení a zápisu 

b) formáty optických pamětí (CD, DVD, BD) 

c) mechanika optických pamětí 

9. Sběrnice: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) lokální a systémové sběrnice 

c) sběrnicové standardy pro rozšiřující karty 

10. Univerzální rozhraní počítače: 

a) definice, rozdělení 

b) RS-232 

c) USB 

d) Bluetooth 

11. Grafické a zvukové adaptéry: 

a) grafické adaptéry 

b) zvukové adaptéry 

12. Rozhraní pro pevný disk, SSD a optické mechaniky: 

a) ATA rozhraní (PATA, SATA) 

b) M.2 rozhraní pro SSD 

c) SAS rozhraní 

d) tvorba diskových polí, řadič RAID 

13. Napájení počítače: 

a) srovnání stabilizovaných napájecích zdrojů (lineární, spínaný) 

b) blokové schéma a princip činnosti spínaného zdroje 

c) parametry počítačového napájecího zdroje 

d) UPS – záložní napájecí zdroje 

14. Chlazení částí počítače: 

a) Joule-Lenzův zákon, šíření tepla 

b) tepelně namáhané části stolních a přenosných počítačů 

c) technologie vzduchových chladičů 

d) technologie kapalinových chladičů 

e) extrémní techniky chlazení 

 



15. Vstupní periferie pro ovládání počítače: 

a) klávesnice 

b) polohovací zařízení 

c) technologie dotykových displejů 

16. Zobrazovací jednotky – monitory, displeje: 

a) barevný model RGB 

b) princip a parametry technologií CRT, LCD, OLED, eInk 

17. Zobrazovací jednotky – projektory: 

a) barevný model RGB 

b) principy a parametry technologií DLP, LCD 

18. Zařízení pro digitalizaci obrazu: 

a) digitální fotoaparáty 

b) skenery 

19. Impaktní a 3D tiskárny: 

a) barevný model CMYK, rozdělení, parametry 

b) jehličkové tiskárny 

c) řádkové tiskárny 

d) 3D tiskárny 

20. Neimpaktní tiskárny: 

a) barevný model CMYK, rozdělení, parametry 

b) inkoustové tiskárny 

c) laserové a LED tiskárny 

d) termotiskárny 

21. Počítačová síť: 

a) definice a rozdělení počítačových sítí, základní pojmy, výhody, nevýhody 

b) model počítačové sítě ISO/OSI  

c) základy datových komunikací 

22. Architektura TCP/IP: 

a) základní principy  

b) vrstvy, jejich funkce a protokoly 

c) zapouzdření PDU 

d) přímé a nepřímé směrování 

23. Technické prostředky počítačových sítí: 

a) pasivní prvky sítě 

b) aktivní prvky sítě 

 

 

 



24. Topologie počítačových sítí: 

a) topologie sítí LAN 

b) přístupové a přenosové metody,  

c) strukturovaná kabeláž 

25. Standardy počítačových sítí: 

a) definice, základní pojmy 

b) síťový standard IEEE 802.3 (Ethernet) 

c) datový rámec standardu Ethernet 

26. Bezdrátové technologie počítačových sítí: 

a) druhy a vlastnosti bezdrátových spojů 

b) antény 

c) síťový standard IEEE 802.11 (WIFI) 

27. Internet: 

a) definice a základní rysy Internetu 

b) IP adresa protokolu IPv4 a IPv6 

c) služby Internetu 

d) technologie připojení k Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022    Ing. Dušan Pauček       Ing. Vladislav Walach 

           předseda PKE            ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ELEKTROENERGETIKY A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01 Elektrotechnika 

ŠVP:    Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie 

 

1) Názvosloví a značení sítí a vodičů; uzemnění 

 Vodiče ve střídavé i stejnosměrné síti – názvy, barvy a písmenné značení 

 Nakresli schéma sítí IT, TT, TN-C-S; vysvětli význam jednotlivých písmen; nakresli zapojení 1f a 
3f spotřebiče 

 Vysvětli význam uzemnění a pojmy zem, zemnič, druhy zemničů, pracovní a ochranné 
uzemnění 

 Třídy elektrických předmětů, krytí (IP kódy) 

2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 Kdy může nastat úraz elektrickým proudem 

 Účel základní ochrany 

 Vyjmenuj a charakterizuj prostředky základní ochrany 

 Vyjmenuj prostředky ochrany při poruše 

 Vysvětli ochranu automatickým oddělením od zdroje v síti TN-S (nakresli schéma, vysvětli 

podstatu, podmínka pro odpojení) 

3) Klasické elektrárny 

 Význam uhelné elektrárny v elektrizační soustavě 

 Nakresli blokové schéma uhelné elektrárny a vysvětli jednotlivé části 

 Popiš princip výroby v uhelné elektrárně 

 Okruh spalin, odlučovače popílku, chemické čištění 

4) Jaderné elektrárny 

 Význam jaderné elektrárny v elektrizační soustavě 

 Nakresli blokové schéma jaderné elektrárny a vysvětli jednotlivé části 

 Popiš a vysvětli řetězovou štěpnou reakci 

 Popiš reaktor, vysvětli havarijní a regulační tyče, moderátor 

 Popiš jaderný palivový cyklus 

5) Domovní rozvody 

 Nakresli a popiš silové schéma domovního rozvodu 

 Přípojky – rozdělení, provedení, hlavní domovní skříň 

 Hlavní domovní vedení – provedení, dimenzování, stupně elektrizace bytů 

 Odbočky k elektroměrům, elektroměrový rozváděč 
 

 



 

6) Bytové rozvody 

 Bytová rozvodnice – umístění, přístrojové vybavení 

 Instalační zóny v bytech – umístění a způsoby instalace vodičů 

 Světelné obvody – jištění, průřezy vodičů, umístění vypínačů 

 Nakresli schéma zapojení vypínačů – jednopólový, dvoupólový spínač, střídavý a křížový 
přepínač 

 Zásuvkové obvody – jištění, průřezy vodičů, umístění zásuvek, počty zásuvkových vývodů 

7) Elektroinstalace v koupelnách, umývací prostor 

 Zóny v koupelnách - rozdělení 

 Umístění přístrojů a elektrických spotřebičů v jednotlivých zónách, krytí 

 Umývací prostor – jak je vymezen, kde se umísťuje vypínač, zásuvky, světlo  

 Ochranná opatření v koupelnách 

 Ochrana proudovým chráničem 

8) Rozvodny vvn 

 Hladiny napětí vvn (zvn) 

 Provedení rozvoden vvn, výhody a nevýhody 

 Zapouzdřené rozvodny – popis, význam, provedení, výhody a nevýhody 

 Přípojnicové systémy v rozvodnách vvn, možnosti náhradního provozu 

 Odbočky vvn – hlavní a pomocné, přístrojové vybavení, postup při zapínání a vypínání 
odbočky 

9) Rozvodny vn 

 Hladiny napětí vn 

 Provedení rozvoden vn, výhody, nevýhody 

 Přípojnicové systémy v rozvodních vn, možnosti náhradního provozu 

 Odbočky vn, přístrojové vybavení 

 Výkonové vypínače a odpojovače 

10) Rozvodny nn 

 Provedení rozvoden nn 

 Přípojnicové systémy v rozvodnách nn 

 Přístrojové vybavení přívodů a vývodů nn 

 Pojistky a jističe 

11) Parametry vedení 

 Nakresli náhradní schéma vedení vvn 

 Vysvětli jednotlivé prvky náhradního schématu, jaký je jejich vliv, na čem závisí jejich velikost 

 Vysvětli význam svazkových vodičů 

 Co je koróna, čím je ovlivněna 

 Vliv kapacity na přenos 

12) Poruchy vedení – zkrat, zemní spojení 

 Nakresli schéma sítě a vysvětli zkrat a zemní spojení 

 Na čem závisí velikost zkratového proudu, jaký je jeho charakter 

 Možnosti omezení zkratového proudu 

 Automatika opětovného zapnutí 

 Velikost a charakter proudu při zemním spojení 

 Napětí při zemním spojení 

 Ochrana při zemním spojení 



13) Poruchy vedení – přepětí 

 Vznik a druhy přepětí 

 Ochrana před přepětím – vedení, objekty 

 Svodiče přepětí – zapojení do obvodu, druhy, princip činnosti 

 Hromosvody – význam, hlavní části 

14) Dimenzování vedení 

 Dovolený úbytek napětí a fázorový diagram vedení 

 Proudové zatížení a dovolené oteplení vodičů 

 Dimenzování vedení – návrh průřezu stejnosměrného a střídavého vedení 

15) Mechanika venkovního vedení 

 Návrh venkovního vedení 

 Vodiče – materiály, provedení, AlFe lana 

 Stožáry – materiály, konstrukce, rozdělení 

 Izolátory – druhy, materiály 

 Vnější vlivy na venkovní vedení 

16) Kompenzace jalového výkonu 

 Vysvětli činný, zdánlivý a jalový výkon, účiník 

 Nakresli fázorový diagram obecné indukční zátěže a vysvětli podstatu kompenzace jalového 
výkonu 

 Možnosti zlepšení účiníku bez kompenzace 

 Princip synchronního kompenzátoru 

 Kompenzace pomocí kondenzátorů – centrální, skupinová, jednotlivá (zapojení 
kondenzátorové baterie, výhody, nevýhody) 

17) Elektrizační soustava 

 Základní pojmy 

 Hladiny napětí 

 Kmitočet 

 Denní diagram zatížení 

 Zdroje elektrické energie, biomasa 

18) Vodní elektrárny 

 Rozdělení, výkon, vodní turbíny 

 Průtočné vodní elektrárny 

 Akumulační vodní elektrárny 

 Přečerpávací vodní elektrárny 

19) Větrné elektrárny 

 Vznik větru, vztlaková síla 

 Konstrukce větrné elektrárny, výkon 

 Strojovna větrné elektrárny s převodovkou a AG  

 Strojovna větrné elektrárny bez převodovky se SG 

 Strojovna větrné elektrárny s převodovkou, variátorem a SG 

20) Geotermální elektrárny 

 Geotermální energie 

 Geotermální elektrárna na suchou páru a princip HDR  

 Geotermální elektrárna na mokrou páru  

 Horkovodní geotermální elektrárna 



21) Fotovoltaické systémy 

 Základní pojmy 

 Způsoby provozu fotovoltaických systémů 

22) Zařízení a přístroje pro fotovoltaické aplikace 

 FV panel, hodnoty, VA charakteristika, bypassová dioda, účinnost, orientace  

 Regulátor nabíjení, MPPT, střídač  

 Přístroje ve fotovoltaických systémech 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

V Havířově 9. září 2022                   Ing. Dušan Pauček     Ing. Vladislav Walach 

          předseda PKE    ředitel školy 

 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01 Elektrotechnika 

 

 

1. Obecné vlastnosti měřících přístrojů 

a.) Ukazatel, číselník, stupnice 

b.) Aretace a tlumení 

c.) Konstanta měřicího přístroje, třída přesnosti 

d.) Značky na měřících přístrojích 

2. Metody měření, chyby a rušivé vlivy měření 

a.) Přímá metoda 

b.) Nepřímá metoda 

c.) Porovnávací metoda  

d.) Chyby podle výskytu a vzniku 

e.) Matematické vyjádření chyby 

3. Změna rozsahů měřících přístrojů 

a.) Jaké jsou možnosti zvětšení měřicích rozsahů ampérmetru a voltmetru 

b.) Předřadník – nakresli schéma a odvoď vzorec pro určení hodnoty 

předřadníku 

c.) Bočník – nakresli schéma a odvoď vzorec pro určení hodnoty bočníku 

d.) Měřící transformátor proudu – nakresli schéma pro zapojení MTI do 

obvodu, vysvětli převod, jak se určí velikost změřeného proudu, chyby 

MTI 

4. Měření a regulace proudu a napětí 

a.) Co je to napětí, co je to proud 

b.) Nakresli schéma pro měření a regulaci proudu a napětí 

c.) Vysvětli princip reostatu a potenciometru 

d.) Vlastnosti ampérmetru a voltmetru 

e.) Popiš princip magnetoelektrické měřicí soustavy 

 

 



 

5. Metody měření odporu 

a.) Co je to odpor, na čem závisí 

b.) Vysvětli přímé metody měření odporu 

c.) Nakresli schéma pro nepřímé metody měření (Ohmova a porovnávací 

metoda měření) 

d.) Nakresli schéma a vysvětli můstkovou metodu měření  

6. Měření zemních a izolačních odporů 

a.) Co je to zemní odpor, neutrální zem, hodnoty zemních odporů 

b.) Nakresli schéma pro měření zemních odporů, vysvětli podstatu měření 

c.) Co to je izolační odpor 

d.) Vysvětli třídy ochrany elektrických předmětů a hodnoty jejich izolačních 

odporů 

e.) Popiš metodu měření izolačního odporu, mezi kterými vodiči se izolační 

odpor měří 

7. Metody měření kapacity kondenzátoru a vlastní indukčnosti cívky 

a.) Přímé metody měření 

b.) Nepřímé metody měření – Ohmova metoda měření 

c.) Můstkové metody měření 

d.) Rezonanční metody měření indukčnosti a kapacity 

8. Měření na rezonančních R, L, C obvodech 

a.) Nakresli schéma zapojení pro měření sériového a paralelního RLC 

obvodu 

b.) Popiš postup měření frekvenční charakteristiky sériového a paralelního 

RLC obvodu 

c.) Nakresli závislost proudu a impedance na frekvenci v sériovém a 

paralelním RLC obvodu 

d.) Co to je rezonanční frekvence, na čem je závislá a napiš Thompsonův 

vztah pro výpočet rezonanční frekvence 

e.) Jak se zjistí při měření, že obvod je v rezonanci 

9. Měření výkonu ve stejnosměrné soustavě 

a.) Nakresli schéma a vysvětli přímé měření výkonu 

b.) Nakresli schéma a vysvětli nepřímé měření výkonu 

c.) Popiš číselník, svorky a změnu rozsahu wattmetru 

d.) Napiš vzorec pro určení konstanty wattmetru 

e.) Popiš princip elektrodynamické měřicí soustavy 

 

 



10. Měření ve střídavé jednofázové soustavě (P, Q, S, cos φ) 

a.) Nakresli schéma pro měření střídavých výkonů 

b.) Vysvětli činný, zdánlivý a jalový výkon a napiš vzorce 

c.) Co je to účiník, jak se určí 

d.) Vysvětli co je impedance obvodu a její složky (činný odpor a 

reaktance), jak se zjistí měřením 

e.) Vysvětli jednotlivé složky střídavého proudu 

11. Měření třífázových výkonů 

a.) Vysvětli pojem souměrná a nesouměrná zátěž 

b.) Nakresli schéma pro měření třífázových výkonů se souměrnou zátěží ve 

čtyřvodičové síti 

c.) Nakresli schéma pro měření třífázových výkonů se souměrnou zátěží ve 

třívodičové síti, vysvětli umělou nulu 

d.) Nakresli schéma pro měření třífázových výkonů s nesouměrnou zátěží 

ve čtyřvodičové síti 

e.) Nakresli schéma pro měření třífázových výkonů s nesouměrnou zátěží 

ve třívodičové síti 

f.) Nakresli a vysvětli Aronovo zapojení  

12. Měření frekvence a fázového posunu 

a.) Popiš základní veličiny periodického průběhu (okamžitá, maximální, 

efektivní a střední hodnota) 

b.) Co je to frekvence a fázový posun 

c.) Popiš přímou a nepřímou metodu měření frekvence 

d.) Popiš metodu měření fázového posunu pomocí ampérmetru, voltmetru 

a wattmetru 

13. Měření na transformátoru 

a.) Co je to transformátor 

b.) Nakresli schéma pro měření transformátoru naprázdno 

c.) Nakresli náhradní elektrické schéma transformátoru naprázdno 

d.) Napiš vzorce pro výpočet jednotlivých složek proudu a výkonů 

e.) Nakresli schéma pro měření transformátoru nakrátko 

f.) Nakresli náhradní elektrické schéma transformátoru nakrátko 

g.) Napiš vzorce pro výpočet jednotlivých složek napětí, účiníku 

a impedance vinutí 

 

 

 

 



 

14. Měření charakteristik polovodičových součástek I 

a.) Popiš diodu, Zenerovu diodu a tyristor 

b.) Vysvětli voltampérovou charakteristiku diody, Zenerovy diody a 

tyristoru a jejich katalogové hodnoty 

c.) Nakresli schéma pro měření voltampérové charakteristiky diody, 

Zenerovy diody a tyristoru v propustném a závěrném směru 

d.) Nakresli schéma zapojení parametrického stabilizátoru se Zenerovou 

diodou a jeho převodní charakteristiku 

15. Měření charakteristik polovodičových součástek II 

a.) Popiš bipolární tranzistor 

b.) Vysvětli voltampérové charakteristiky bipolárního tranzistoru a jeho 

mezní hodnoty 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření vstupní a výstupní voltampérové 

charakteristiky bipolárního tranzistoru v zapojení se společným 

emitorem  

16.  Měření na usměrňovačích 

a.) Co to jsou usměrňovače 

b.) Napiš rozdělení usměrňovačů 

c.) Nakresli schéma zapojení jednocestného, dvoucestného a můstkového 

usměrňovače 

d.) Nakresli průběhy napětí před a po usměrnění u jednotlivých zapojení 

e.) Jaký má vliv kapacita kondenzátoru na kvalitu usměrnění 

17.  Měření ziskové frekvenční charakteristiky filtrů 

a.) Rozdělení filtrů, k čemu slouží filtry  

b.) Co to je zisková frekvenční charakteristika, zesílení, zisk 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření ziskové frekvenční charakteristiky 

dolní a horní propusti 

d.) Popiš postup měření ziskové frekvenční charakteristiky dolní a horní 

propusti 

e.) Co je mezní frekvence a jak se určí 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.  Měření na operačních zesilovačích (dále jen OZ) 

a.) Co je operační zesilovač, popiš vlastnosti ideálního OZ 

b.) Nakresli schéma pro měření invertujícího a neinvertujícího zapojení OZ 

c.) Na čem závisí napěťové zesílení OZ v invertujícím a neinvertujícím 

zapojení (vzorce) 

d.) Nakresli ziskovou frekvenční charakteristiku OZ 

e.) Co je to tranzitní frekvence  

19.  Měření na logických obvodech 

a.) Napiš pravdivostní tabulky základních logických funkcí 

b.) Vysvětli napěťové úrovně vstupních a výstupních logických proměnných 

TTL obvodů 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření převodní charakteristiky hradla 

NAND  

d.) Nakresli a vysvětli převodní charakteristiku hradla NAND 

20.  Programovatelné automaty – PLC 

a.) Vysvětli zkratku PLC a z čeho se takový průmyslový automat skládá 

b.) Popiš vstupy a výstupy PLC 

c.) Nakresli základní značky používané při programování 

d.) Vysvětli liniové schéma, jak se programují základní logické funkce 

(součet a součin) 

e.)  Vysvětli, k čemu slouží časovače a čítače u PLC, kolik časovačů a 

čítačů PLC obsahuje 

f.) Jaké druhy časovačů a čítačů obsahuje PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022                   Ing. Dušan Pauček     Ing. Vladislav Walach 

          předseda PKE    ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z PROGRAMOVÁNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 
 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01 Elektrotechnika 
 

 

 

1. Statické webové stránky 

2. Jazyk HTML  

3. Kaskádové styly  

4. Dynamické webové stránky 

5. Jazyk PHP 

6. Větvení v PHP 

7. Cykly v PHP 

8. Funkce v PHP 

9. Metody odesílání dat  

10. Formuláře v PHP 

11. Databáze 

12. Algoritmizace úloh 

13. Strukturované programování 

14. Moderní techniky programování 

15. Jednoduché datové typy jazyka Pascal 

16. Strukturované datové typy jazyka Pascal 

17. Podprogramy 

18. Třídicí algoritmy 

19. Příkazy jazyka Pascal 

20. Barvy a kompozice obrazu 

21. Počítačová grafika a grafické formáty 

22. Základní vlastnosti rastrové a vektorové grafiky 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022      Ing. Gabriela Dembowská        Ing. Vladislav Walach
              předseda PKEI           ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE 

 Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 
Zkušební období:  2023 

Obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
26-41-M/01 Elektrotechnika    

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

  
 

1. Travelling - The United Kingdom 

2. Holidays (and travelling) - London 

3. Customs and traditions - Holidays and Celebrations in the United Kingdom 

4.   Food and drinks - Czech and English Cuisine 

5. Everyday life – The Czech Republic 

6. Travelling - The United States of America 

7. Customs and traditions - Holidays and Celebrations in the United States 

8. Travelling - Prague 

9.   Culture - William Shakespeare 

10. Personal identification and characteristics - Unforgetable Personalities  

in British History 

11. Means of transport - American Cities 

12. Social events - My Region 

13. Job and occupation - Applying for a Job 

14. Reastaurants - Culture Life 

15. Keeping fit - Sport 

16. Climate and weather - Environment 

17. Health and body care - Health 

18. Housing and living - Housing in Britain 

19. Learning and education - Education 

20. Family and friendship - Young People and their Problems   

   

 

 

 

V Havířově 9. září 2022               Mgr. Gabriela Přidalová    Ing. Vladislav Walach 

        předseda PKCJ     ředitel školy 



 
 

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:   26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  
  26-41-M/01 Elektrotechnika    

   
 

 
 
Téma   Název       

 

1.    Počítačové zpracování textu I    

2.  Počítačové zpracování textu II    

3.  Práce v tabulkovém kalkulátoru I    

4.  Práce v tabulkovém kalkulátoru II    

5.  Tvorba elektronické prezentace 

6.  Tvorba statických webových stránek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022          Ing. Gabriela Dembowská     Ing. Vladislav Walach 

             předseda PKEI             ředitel školy 

 


