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Maturitní zkouška 2017 – zkouška z cizího jazyka 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh 

 

1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina 

(dále např. rodinné soužití v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR, charakteristika lite-

rární postavy /literárního typu, charakteristika a osobní profil slavné osobnosti daných jazykových 

oblastí, charakteristika obyvatel daných zemí)  

2. Rodina a rodinné aktivity 

(dále např. rodinné svátky/tradice v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a v ČR) 

3. Domov a bydlení – bydliště a jeho okolí 

(dále např. moje město) 

4. Domov a bydlení – bydlení, domácnost, domácí práce 

(dále např. typické zvláštnosti bydlení v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a v ČR, roz-

dělení prací v domácnosti) 

5. Každodenní život 

(dále např. denní režim, životní styl v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a v ČR, odliš-

nosti v každodenních zvycích – pracovní doba, vyučování, otevírací doba, stravování, volný čas, 

zkušenosti z  jazykového pobytu v rodině dané země) 

6. Vzdělávání – studium a výuka 

(dále např. moje škola, školní akce, popis školních událostí) 

7. Vzdělávání a společnost 

(dále např. systém vzdělávání v ČR i v anglicky/německy/rusky mluvících zemích, jejich srovná-

ní) 

8. Volný čas a zábava – sport 

(dále např. sport v ČR i v anglicky/německy/rusky mluvících zemích, sportovci – známé osobnos-

ti, sportovní události, soutěže, OH) 

9. Volný čas a zábava – kultura a umění 

(dále např. literatura, film, výtvarné umění, hudba v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a 

v ČR) 

10. Volný čas a zábava – koníčky, záliby, společenské události 

(dále např. volný čas obyvatel v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a v ČR, společenské 

události, návštěva školního kulturního představení) 

11. Mezilidské vztahy a multikulturní společnost 

(dále např. význam studia cizích jazyků, angličtina/němčina/ruština jako cizí jazyk, Evropská 

unie, vztah k národnostním menšinám v dané jazykové oblasti) 

12. Cestování – dovolená, prázdniny, výlety 

(dále např. cestovní ruch, školní výlet, památná místa a města v anglicky/německy/rusky mluví-

cích zemích a v ČR) 



13. Cestování a doprava 

(dále např. dopravní systém a dopravní prostředky v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a 

v ČR) 

14. Zdraví a hygiena 

(dále např. lidské tělo, zásady první pomoci, nemoci, prevence, léčení, návštěva u lékaře) 

15. Stravování a (zdravá) výživa 

(dále např. gastronomie v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR, typická jídla a nápoje, 

stravovací zvyky) 

16. Stravování – gastronomie 

(dále např. gastronomie a gastronomické služby v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a 

ČR, způsob placení v restauraci, spropitné, typické restaurace, školní jídelna) 

17. Nakupování a životní styl 

(dále např. typické produkty, nakupování upomínkových předmětů, módní trendy, obchodní řetěz-

ce, nákupní možnosti v našem městě/regionu) 

18. Práce a povolání 

(dále např. má budoucí kariéra – studium a práce, pracovní pohovor, příprava na pracovní poho-

vor, au-pair) 

19. Služby – doprava a komunikační prostředky 

(dále např. dopravní systém v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR, komunikační pro-

středky, obchodní korespondence) 

20. Služby a životní styl 

(dále např. služby pro turisty v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR, cestovní kancelá-

ře, turističtí průvodci, způsob platby, zvyklosti dané jazykové oblasti) 

21. Společnost a sdělovací prostředky 

(dále např. tisk, televize, rozhlas, internet, televizní program, oblíbené televizní pořady) 

22. Společnost – zvyky a tradice 

(dále např. svátky, zvyky, tradice v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR) 

23. Společnost – život v současné společnosti 

(dále např. politický systém v anglicky/německy/rusky mluvících zemích a ČR, politické strany, 

volby, život v Evropské unii, aktuální problémy těchto zemí, zaměstnanost) 

24. Zeměpis a příroda 

(dále např. hospodářský a fyzický zeměpis anglicky/německy/rusky mluvících zemí a ČR) 

25. Zeměpis a příroda – životní prostředí 

(dále např. ekologie, roční období, počasí, národní a chráněná území, přírodní památky 

v anglicky/německy/rusky mluvících zemí a ČR) 

 

 

V Ivančicích 25. 10. 2016 

 

       Mgr. Radek Musil 

    ředitel Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 


