Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

MATURITNÍ TÉMATA
FRANCOUZSKÝ JAZYK 2021
1. Moi: présentation, loisirs, études, amis, mes projets / Já: představení se, volný čas, škola a studium, přátelé,
plány
2. Ma famille: membres, déscription physique, caractère, loisirs, travail, personne que j´estime / Moje rodina:
členové, popis a povaha, volný čas a zájmy, práce, osoba, které si vážím
3. Ma journée, temps libre, sorties / Můj denní program, jak trávím volný čas
4. Fêtes, jours fériés: en France et chez nous / Svátky, státní svátky: ve Francii a u nás
5. Vacances, voyages, transports, vivre à l´étranger / Prázdniny, cestování, cesty, žít v cizině
6. Vie à la campagne et en ville / Život na venkově a ve městě
7. Manger sain et équilibré, santé, maladies. Cuisine et restaurants français et tchèques, mes plats préférés,
cafés français / Zdravá a vyrovnaná strava, zdraví, nemoci. Francouzská a česká kuchyně, má oblíbená jídla,
francouzské kavárny
8. Achats: hypermarchés, petits magasins, marchés / Nákupy: hypermarkety, obchody, trhy
9. Transport, moyens de transport, vitesse, comfort, prix. Comment on se déplace en France et chez nous?
Qu´est-ce que c´est le R. E. R et le R. A. T. P? / Doprava, dopravní prostředky. Jak se lze dopravovat ve
Francii a v ČR. Co znamená R. E. R. a R. A. T. P.?
10. L´environnement: la nature en France, la pollution, la protection. Les catastrophes naturelles / Přírodní
prostředí: příroda ve Francii, znečištění, ochrana. Přírodní katastrofy.
11. Géographie et climat de la France métropolitaine / Zeměpis a klima kontinentální Francie
12. République tchèque: histoire, géographie, économie, système politique, personnages, rôle dans le monde /
ČR: historie, ekonomika, politický systém, osobnosti, role ČR ve světě
13. Vêtements, mode. Différents types de s´habiller / Oblečení, móda. Různé typy oblékání se
14. Paris: histoire, monuments historiques, culture, curiosités / Paříž: historie, památky, kultura, zajímavosti
15. Francophonie: rôle du français dans le monde, pays et régions francophones, français et moi, langues
étrangères / Frankofonie: role francouzštiny ve světě, frankofonní země a regiony, francouzština a já, význam
cizích jazyků
16. Littérature française: écrivain(s) et oeuvre(s) choisis / Francouzská literatura: vybraný(í) spisovatel(é) a
dílo(a)
17. Cinéma français: films, acteurs / actrices, metteurs en scène choisis / Francouzská kinematografie: vybraní
herci, herečky, režiséři, film(y)
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18. Musique française: chanteur(s) / chanteuse(s), groupe(s) choisi(s) / Francouzská hudba: vybraný zpěvák,
zpěvačka, skupina
19. Sport: sportif(s) choisi(s), sport que je pratique, sports en France et chez nous / Sport: vybraný sportovec,
sport, kterému se věnuji, sporty ve Francii a u nás
20. Médias: télé, radio, presse, internet, leur rôle dans le monde / Média: TV, rozhlas, tisk, internet a jejich role
ve světě

Poznámka:
Maturitní témata se skládají ze dvou částí: z tématu konverzačního či reálií a z popisu obrázku, který je v příloze
maturitních témat. Polovinu výsledné hodnoty stanoví výsledek písemného gramatického testu.

Maturitní témata byla projednána a schválena předmětovou komisí dne...........................................
Podpis předsedy předmětové komise............................................................................................
Maturitní témata byla schválena ředitelkou školy dne ............………………………………………………..…...
Podpis ředitelky školy................................................................................................................
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