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 2019 – ekonomické obory
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)

 Society – customs and traditions /Holidays and festivals CR vs. GB/ USA /
 Housing and living /My town – Hodonín/
 British Literature
 Education /My school/
 Education and society /Education system of the Czech Republic/
 Free time and entertainment /Sports/
 Literature – W.Shakespeare
 Canada
 English speaking countries – Australia, New Zealand
 The United Kingdom
 Travelling and transport
 Health and body care /Illnesses, injuries/
 The United States of America
 Food and gastronomy /English and Czech cuisine/
 Shopping and Lifestyle
 Services – Means of communication
 Services – Payment methods, bank account
 Society and mass media
 Geography and nature in the Czech Republic, Prague
 Geography and nature – Environment
 London
 American cities – New York, Washington
 Business letters – Enquiry, Offer
 Business letters – Order, Letter of Complaint
 Business letters – CV, Letter of Application
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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)

 Deutschland - Landeskunde
 Österreich - Landeskunde
 Schweiz - Landeskunde
 Berlin - Grundinformationen
 Wien - Grundinformationen
 Feste und Bräuche in Deutschland
 Feste und Bräuche in Österreich
 Mein Ferienjob in Österreich
 Tschechische Republik Landeskunde
 Tschechische Republik – Sehenswürdigkeiten
 Tschechische Republik – Prag
 Unsere Stadt Hodonín
 Unsere Schule
 Handelskorrespondenz – Bestandteile
 Privatkorrespondenz
 Geschäftsbriefe – Angebot, Anfrage, Bestellung, Reklamation
 Meine Freizeitbeschäftigung in Hodonín
 Mein Lebenslauf
 Internet, E-Mail, Einkäufe per Internet
 Dienstleistungen (Post, Bank)
 Schulwesen – Tschechische Republik x Deutschland
 Sport, Olympische Spiele
 Verkehrsmittel bei meinen Reisen nach Deutschland
 Gesunder Lebensstil
 Deutsche und tschechische Nationalspeisen
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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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ŠPANĚLSKÝ 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)

 España - informaciones básicas
 Hispanoamérica – informaciones básicas
 Madrid – informaciones básicas
 Barcelona – informaciones básicas
 Literatura hispanoamericana – G. G. Márquez, M.V. Llosa, J. L. Borges
 Literatura española – M. Cervantes
 Personajes del mundo hispano
 Fiestas en España e Hispanoamérica
 República Checa – geografía
 República Checa – monumentos históricos más importantes
 República Checa - Praga
 Nuestra ciudad Hodonín
 Carta formal
 Carta informal
 Tipos de cartas comerciales - demanda, oferta, pedido, reclamación
 Curriculum vitae, Europass
 Nuestra escuela
 Internet, correo electrónico, compras por Internet
 El sistema educativo checo y español
 Servicios (Correos, banco)
 Deportes, Juegos Olímpicos
 Los medios de transporte
 El cuerpo humano
 La gastronomía española
 Moda y estilos
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