
Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ:                Francouzský jazyk      

  

 

Gymnázium Lovosice            školní rok: 2016/2017 

 

1. Famille (Rodina) 

2. Logement (Bydlení) 

3. France – géographie, économie, histoire (Francie – geografie, ekonomie, historie) 

4. Système politique en France et en République tchèque (Politický systém ve Francii 

a v České republice) 

5. Enseignement en France et en République tchèque (Školský systém ve Francii a 

v České republice) 

6. Fêtes nationales et religieuses (Státní a církevní svátky) 

7. Cuisine française (Francouzská kuchyně) 

8. Francophonie dans le monde (Frankofonie ve světě) 

9. Achats, services, paiements (Nákupy, služby, placení)  

10. Sport (Sport) 

11. Santé, maladies (Zdraví – nemoci) 

12. Médias et communication (Média a komunikace) 

13. Tourisme, transport, voyage (Turistika, doprava, cestování) 

14. Vie en ville et à la campagne (Život ve městě a na venkově) 

15. Vie quotidienne (Každodenní život) 

16. Langues étrangères (Cizí jazyky) 

17. Paris (Paříž) 

18. Prague (Praha) 

19. République tchèque (Česká republika) 

20. Art, musique, peinture, sculpture (Umění, hudba, malířství, sochařství) 

21. Nature, environnement (Příroda, životní prostředí) 

22. Mode, vêtements (Móda, oblečení) 

23. Littérature française (Francouzská literatura) 

24. Vacances, loisirs (Prázdniny, volný čas) 

25. Projets d’avenir (Plány do budoucna) 

 



Struktura profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka 

Zkouška se skládá z několika částí, stěžejní je ústní projev k vylosovanému tématu. Součástí 

maturitní zkoušky je pracovní list, v němž žák porozumí textu, který se týká tématu,  

v krátkých cvičeních prokáže znalost gramatiky a slovní zásoby, řeší danou situaci, popř. 

popíše obrázek. 

 

Gramatika 

Slovesa pravidelná i nepravidelná ve všech užívaných časech a způsobech  

Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná a neurčitá, zájmena v předmětu 

přímém a nepřímém 

Rozlišení a užívání zájmen samostatných a nesamostatných  

Přídavná jména  (postavení ve větě, ženský rod, množné číslo)  

Příslovce (tvoření, zájmenná příslovce en a y)   

Předložky 

Člen určitý, neurčitý a dělivý  

Podmínková souvětí  

Trpný rod 

Souslednost časů  

Přímá a nepřímá řeč  

Gérondif a participe présent  

Subjonctif 


