Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hodonín, příspěvková organizace

Témata pro školní zkušební úlohy ústní zkoušky společné
části maturitní zkoušky
pro zkušební období 2018 – gymnázium
ze zkušebního předmětu

Anglický jazyk
(3. část pracovních listů dle § 8 bod (3) Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších
předpisů)






























Relationships (family, friends, character, meeting people)
Housing
Jobs, work
Travelling
Environment, weather
Shopping, services
Personal identification (appearance, qualities, character, your life in the family and
aminy friends, hobbies, interests, ambitions)
Sport
Media (newspaper, magazines, TV, radio, internet)
Cultural life (cinema, theatre, art, music, free time)
Education
Health
Food
Science and technology
Holidays, festivals
My town, region
The Czech Republic
Prague
William Shakespeare
British literature
American literature
Great Britain
London
Canada
Australia, New Zealand
The USA
British history
American history
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Ruský jazyk
(3. část pracovních listů dle § 8 bod (3) Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších
předpisů)



























Личная характеристика (внешность, характер). Семья.
Семейные праздники (в ЧР, русские праздники и даты).
Место жительства. Мой город. Городской транспорт.
Дом и жилье (русская дача и баня). Выходные дни.
Повседневная жизнь (город и деревня).
Образование (наша школа, экскурсии).
Система образования (в ЧР, уроки иностранных языков).
Спорт (русский спорт, популярные виды спорта в ЧР).
Литература (мой любимый автор, чешские писатели).
Свободное время. Развлечение (в ЧР, в РФ).
Русский язык. Иностранные языки.
Экскурсия в Россию (города).
Транспорт (в ЧР, в РФ).
Здоровье (цивилизационные болезни).
Полезное питание (русская кухня).
Чешская кухня.
Магазины и товары.
Временная работа. Профессия. Моя будущая профессия.
Способы платежей. Объявления.
Интернет. Средства массовой информации.
Традиции (Рождество, Новый год).
Политика (политическая система, партии...).
Чешская Республика.
Климат. Прогноз погоды.
Коммерческая корреспонденция.
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Německý jazyk
(3. část pracovních listů dle § 8 bod (3) Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších
předpisů)



























Familie und Familienleben
Wohnen
Tagesprogramm – Alltag und Wochenende
Meine Schule
Schulwesen
Freizeit und Hobbys
Hodonín
Reisen – Urlaub, Ferien
Verkehrsmittel, Verkehr in unserer Region
Essen und Trinken, gesunde Ernährung
Einkaufen, Einkaufsmöglichkeiten
Sport, Olympische Spiele
Natur, Wetter, Jahreszeiten
Kommunikationsmittel, Massenmedien
Kultur und Kunst
Deutsche Literatur
Feste und Bräuche
Mein Lebenslauf
Deutschland
Österreich
Schweiz
Berlin
Wien
Tschechische Republik
Prag

