
CHARAKTERISTIKA MATURITNÍHO PŘEDMĚTU – PROFILOVÁ ZKOUŠKA 

Název maturitního předmětu:  

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Zákonné podmínky: 

celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání 

nejméně 144 vyučovacích hodin 

Doporučené podmínky:  

Konverzace z FJ 1 (předposlední rok studia) a Konverzace z FJ 2 (poslední rok studia)  

Forma maturitní zkoušky:  ústní zkouška  

Podrobnější popis formy zkoušky:  

 25 témat, téma se losuje  

 příprava 15 minut, zkoušení 15 minut  

 forma dialogu s důrazem na samostatný projev žáka  

 hodnotí se znalost faktografie, specifické slovní zásoby a odpovídajících gramatických 

prostředků 

 součástí je práce s obrazovým materiálem 

 hodnotí se obsahová správnost a formální úroveň ústního projevu (gramatika, výslovnost) 

 
Maturitní témata 

1. Famille et ses rôles 

2. Logement. Notre appartement 

3. Ma journée. Mon temps libre. Mes projets 

4. Les jeunes de nos jours, leurs problèmes. Amitié 

5. Notre ville, village 

6. A l’école. Système scolaire en France et chez nous 

7. Achats. Magasins. Services 

8. Vie culturelle (cinéma, théâtre, arts plastiques, musique) 

9. Repas. Au restaurant 

10. Voyages. Moyens de transport. Vacances 

11. Sport. Compétitions sportives 

12. Nature. Faune et flore. Environnement 

13. Quatre saisons de l’année. Le temps qu’il fait 

14. Habillement. Mode 

15. Fêtes et anniversaires 

16. Médias (presse, radio, télévision, internet) 

17. Santé. Maladies. Chez le médecin 

18. République tchèque 

19. Prague, notre capitale 

20. Lieux de notre république qui méritent d’être vus 



21. Relations franco-tchèques 

22. République française 

23. Paris et ses monuments 

24. Littérature française. Mon écrivain préféré 

25. Langue française. Pays francophones 

Státní maturita: maturitní okruhy, ze kterých vychází zadání pro 3. část ústní zkoušky z cizích 

jazyků: 

1. Reálie Francie 

2. Reálie frankofonních států 

3. Reálie České republiky 

4. Francouzská literatura 

 

 

Projednáno v předmětové komisi dne 27.8.2020. 

Schváleno ředitelkou školy dne 22.9.2020. 

 

 

PhDr. Barbora Holubová                                                                                      Mgr. Hana Daňková 

ředitelka školy                              předseda PK CJ                                                                                   

   


