
Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022
79-41-K/41 - Gymnázium

Zkušební předmět: Tělesná výchova

Praktická zkouška z tělesné výchovy se skládá z 10 částí konajících se v jeden den, délka
trvání je 180 min. Části 1 a 2 by se měly konat na atletickém stadionu v Modřanech s
následným přesunem na sportoviště školy.

Části praktické zkoušky:
1. Atletika - Sprint - 100 m

Charakteristika: Test hodnotí úroveň běžecké rychlosti.
Popis: Běh na 100 metrů na atletické dráze na čas, nízký start ze startovních
bloků. Student má na dva pokusy, hodnotí se lepší pokus. Čas měří dva učitelé, za
výsledný čas se bere průměr naměřených hodnot s přesností na desetinu sekundy.
Hodnocení: 0-10 bodů podle bodovacích tabulek pro ženy a pro muže.

2. Atletika - Vytrvalost - 1500 m muži / 800 m ženy
Charakteristika: Test hodnotí úroveň běžecké vytrvalosti.
Popis: Běh na 1500 metrů pro muže / běh na 800 metrů pro ženy. Test je prováděn
na atletické dráze. Startuje se z vysokého nebo polovysokého startu. Čas měří dva
učitelé, za výsledný čas se bere průměr naměřených hodnot s přesností na celé
sekundy.
Hodnocení: 0-10 bodů podle bodovacích tabulek pro ženy a pro muže.

3. Gymnastika - Akrobacie
Charakteristika: Test hodnotí celkovou úroveň pohybových schopností a
dovedností.
Popis: Student zahajuje test na žíněnkách. Předvádí následujících pět
akrobatických prvků v libovolném pořadí podle gymnastických pravidel:

● stoj na rukou - výdrž - kotoul do dřepu
● váha předklonmo
● muži - kotoul vzad do stoje na rukou, ženy - kotoul vzad do stoje na rukou

nebo kotoul vzad do roznožení dle výběru
● přemet stranou nebo rondat dle výběru
● libovolný další gymnastický prvek dle výběru

Student má na každý prvek dva pokusy, hodnotí se lepší pokus.
Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se technika
provedení, rozsah pohybu, náročnost vybraného prvku.



4. Gymnastika - Hrazda
Charakteristika: Test hodnotí úroveň silových a koordinačních schopností a
motorické dovednosti.
Popis: Student zahajuje test u hrazdy (nadhmatem) a provádí podle gymnastických
pravidel následující sestavu:

● Sestava pro muže:  výmyk do vzporu - toč vzad - podmet.
● Sestava pro ženy: výmyk do vzporu - toč vzad - zášvih - seskok (v mrtvém

bodě zášvihu).
Muži mají hrazdu ve výšce hlavy, ženy ve výšce ramen. Student má dva
pokusy, hodnotí se lepší pokus.

Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se technika
provedení, držení těla, plynulost.

5. Gymnastika - Přeskok
Charakteristika: Test hodnotí úroveň odrazových schopností dolních končetin,
flexibilitu a koordinaci.
Popis: Student zahajuje test náběhem, odrazí se podle gymnastických pravidel o
odrazový můstek a předvede roznožku přes kozu. Následně předvádí stejným
způsobem skrčku. V obou provedeních jsou k dispozici dva pokusy, hodnotí se
vždy lepší pokus.
Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se technika
provedení, odraz, doskok.

6. Míčové hry - Basketbal
Charakteristika: Test hodnotí úroveň herních činností jednotlivce v basketbalu.
Popis: Test se zahajuje z půlící čáry basketbalového hřiště. Student předvádí podle
basketbalových pravidel driblink zakončený dvojtaktem do koše střídavě třikrát
zprava a třikrát zleva.
Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se technika
provedení, plynulost, úspěšnost zakončení.

7. Míčové hry - Volejbalové podání
Charakteristika: Test hodnotí základní herní činnost jednotlivce ve volejbalu -
podání horním způsobem.
Popis: Test se zahajuje za základní čarou. Student předvede pět podání vrchním
čelným způsobem od základní čáry přes síť na druhou stranu hřiště podle pravidel
volejbalu.
Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se postoj,
nadhoz, technika úderu a umístění podání.

8. Míčové hry - Volejbalové odbití
Charakteristika: Test hodnotí úroveň herních činností jednotlivce ve volejbalu.
Popis: Test se zahajuje alespoň 150 cm metrů od zdi pro ženy a 200 cm od zdi pro
muže za vyznačenou čárou. Student provádí opakované spodní či horní odbití
podle pravidel volejbalu o zeď nad vyznačenou čárou ve výšce 200 cm od země



pro ženy a 250 cm pro muže. Test končí, když míč spadne na zem, když student
přešlápne vyznačenou čáru, když se míč dotkne stěny pod vyznačenou čárou
nebo se student dopustí jiné chyby při odbíjení. Student má tři pokusy, hodnotí se
nejlepší pokus.
Hodnocení: 0-10 bodů podle bodovacích tabulek pro ženy a pro muže.

9. Plavání - 100 metrů volný způsob
Charakteristika: Test hodnotí rychlost plavání volným způsobem.
Popis: Plave se podle pravidel plavání volným způsobem na 100 metrů v dráze
plaveckého bazénu, který měří 20 metrů. Student má na dva pokusy, hodnotí se
lepší pokus. Test se zahajuje skokem ze břehu bazénu v případě zvolené plavecké
techniky kraul, prsa a motýlek. U plavecké techniky znak je startovní skok
proveden z vody. Čas měří dva učitelé, za výsledný čas se bere průměr
naměřených hodnot s přesností na celé sekundy.
Hodnocení: 0-10 bodů podle bodovacích tabulek pro ženy a pro muže.

10. Plavání - Plavecká technika
Charakteristika: Test hodnotí technickou úroveň dvou vybraných plaveckých
způsobů.
Popis: Student předvede dva vybrané plavecké způsoby z následujících - kraul,
prsa, znak, motýlek - každý v rozsahu 40 metrů v dráze bazénu podle pravidel
plavání. Test se zahajuje startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu v
závislosti na zvoleném stylu podle pravidel plavání. Není možné zvolit stejný
způsob jako v testu na 100 metrů.
Hodnocení: 0-10 bodů podle průměru hodnocení dvou učitelů. Hodnotí se úroveň
plavecké techniky včetně provedení obrátek.

Bodovací tabulky pro praktickou zkoušku:
100 m běh 100 m běh 800 m 1500 m počet odbití počet odbití plavání 100 m plavání 100 m

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži

10 b méně než 13,0 méně než 11,5 méně než 2:36 méně než 4:31 více než 29 více než 33 méně než 1:21 méně než 1:06

9 b 13,0 - 13,3 11,5 - 11,7 2:37 - 2:43 4:31 - 4:40 25 - 29 30 - 33 1:21 - 1:27 1:07 - 1:13

8 b 13,4 - 13,7 11,8 - 12,0 2:44 - 2:50 4:41 - 4:50 21 - 24 26 - 29 1:28 - 1:34 1:14 - 1:20

7 b 13,8 - 14,2 12,1 - 12,3 2:51 - 2:57 4:51 - 5:00 17 - 20 22 - 25 1:35 - 1:41 1:21 - 1:27

6 b 14,3 - 14,6 12,4 - 12,6 2:58 - 3:04 5:01 - 5:10 14 - 16 18 - 21 1:42 - 1:48 1:28 - 1:34

5 b 14,7 - 15,1 12,7 - 12,9 3:05 - 3:11 5:11 - 5:20 12 - 14 14 - 17 1:49 - 1:55 1:35 - 1:41

4 b 15,2 - 15,6 13,0 - 13,2 3:12 - 3:18 5:21 - 5:30 9 - 11 10 - 13 1:56 - 2:02 1:42 - 1:48

3 b 15,7 - 16,1 13,3 - 13,5 3:19 - 3:25 5:31 - 5:40 7 - 8 7 - 9 2:03 - 2:09 1:49 - 1:55

2 b 16,2 - 16,6 13,6 - 13,8 3:26 - 3:32 5:41 - 5:50 5 - 6 5 - 6 2:10 - 2:16 1:56 - 2:02

1 b 16,7 - 17,0 13,8 - 14,0 3:33 - 3:39 5:51 - 6:00 3 - 4 3 - 4 2:17 - 2:23 2:03 - 2:09

0 b více než 17,0 více než 14 více než 3:39 více než 6:00 méně než 3 méně než 3 více než 2:23 více než 2:09


