Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
Profilová část maturitní zkoušky v roce 2022 – témata nepovinných zkoušek GN2

Dle § 79 odst.(3) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) u r č u j i témata nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro
jarní a podzimní zkušební období 2022 – obor 65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium denní
forma)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
název zkoušky: Občanský a společenskovědní základ
Základy společenských věd
1. První světová válka – příčiny, důsledky, význam čes. odboje…
2. Druhá světová válka – příčiny, důsledky, čes.-německé vztahy, význam českého odboje
3. Studená válka – příčiny, důsledky
4. Vznik a vývoj českého státu 1918-1945
5. Československý stát v období po roce 1945
6. Totalitní systémy v našich novodobých dějinách
7. Osobnosti našich dějin XX. a XXI. Století
8. Vysvětlit pojem ideologie, význam, vznik, liberalismus, konzervatismus
9. Komunismus, socialismus, nacionalismus, fašismus, rasismus, feminismus, enviromentalismus…
10. Krize kolonialismu – důvody, důsledky rozpadu koloniální soustavy
11. Pojem třetí svět- problémy a úspěchy
12. Civilizační okruhy současného světa – vyspělé země
13. Civilizační okruhy současného světa – země třetího světa
14. Kulturní a civilizační rozdíly jednotlivých zemí
15. Charakteristika politiky velmocí, jejich vliv na svět, politika velmocí
16. Charakterizujte konflikty a místa napětí v současném světě, možnosti řešení
17. Charakteristika globalizace, dopad na životy lidí, jednotlivců
18. Klady a zápory globalizace
19. Evropská unie – dějiny, orgány, význam
20. OSN, NATO – dějiny, orgány, význam
21. Charakteristika naší současné společnosti – prognózy, problémy, multikulturní soužití
22. Myšlení v předfilozofickém období, mýtus, vznik filozofie, základní filozofické pojmy
23. Vývoj filozofie v dějinách lidstva
24. Etika – vznik, vývoj, význam pro život jednotlivce
25. Základní etické pojmy - svoboda, odpovědnost, pravda, vina, trest, čest, úcta, svědomí
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Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
název zkoušky: Informační technologie a administrativa
Informační a komunikační technologie, Administrativa
1. Historie a vývoj počítačů, princip von Neumannova schématu
2. Hardware PC – vývoj, popis, funkce
3. Software – kategorizace, druhy software dle autorského práva
4. Informace a informační zdroje, internet, bezpečné chování na internetu
5. Počítačové viry a další škodlivý software – kategorizace, vývoj
6. Zabezpečení dat – popis, HW a SW k zabezpečení dat
7. Etické zásady a právní normy související s informatikou
8. Operační systémy – druhy OS, vývoj, popis, nastavení
9. Datové soubory, rozlišování, práce se soubory a správa a komprese dat
10. Počítačové sítě – typy, funkce, referenční model ISO/OSI
11. Elektronická pošta – popis, funkce, filtry pošty, spam
12. MS Word – tvorba rozsáhlých textů, hromadná korespondence, revize
13. MS Excel – vzorce, pokročilé funkce, makra, kontingenční tabulky
14. MS PowerPoint – způsoby využití, postupy zpracování, základní pravidla prezentování
15. MS Access – relační databáze
16. Cloud – popis, funkce
17. Zpracování audio a video souborů
18. Možnosti tvorby webových stránek
19. Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní
prostředí
20. ČSN 01 6910 (formáty papírů a obálek, adresy na dopisech na obálkách, formální úprava dopisů)
21. Tvorba obchodního dopisu (zásady stylizace, náležitosti obchodních písemností)
22. Písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou
23. Personální písemnosti (žádost o místo, motivační dopis)
24. Písemnosti při uzavírání a plnění kupních smluv (nabídka, poptávka – náležitosti, úprava
25. Písemnosti při porušování obchodních smluv (reklamace – náležitosti, způsoby)

V Karlových Varech 15. 10. 2021
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