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1. Tschechische Republik – Politik, Kultur, Natur
(Česká republika – politika, kultura, příroda)
2. Prag – Historie, Gegenwart und Probleme
(Praha – historie, současnost, problémy)
3. Deutschland
(Německo)
4. Deutschsprachige Länder – Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Německy mluvící země – Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko)
5. Familie und Gesellschaft, ihre Bedeutung
(Rodina a společnost, její význam)
6. Berlin, Wien, andere deutsche und österreichische Städte
(Berlín, Vídeň, další německá a rakouská města)
7. Deutschsprachige Literatur – meine Lektüre
(Německy psaná literatura – moje četba)
8. Essen und Küche
(Jídlo a kuchyně)
9. Feste und Bräuche
(Svátky a obyčeje)
10. Mensch und Natur
(Člověk a příroda)
11. Das Schulwesen, Bildungssystem und meine Pläne
(Školský systém a moje plány)
12. Meine Beziehung zum Sport
(Můj vztah ke sportu)
13. Einkäufe und Dienstleistungen
(Nákupy a služby)
14. Gesundheit, Krankheiten, gesunde Lebensweise
(Zdraví, nemoci, zdravý životní styl)
15. Kleider machen Leute
(Šaty dělají člověka)
16. Mein Beliebter (Schauspieler, Sänger, Sportler, Schriftsteller)
(Můj oblíbený herec, zpěvák, sportovec, spisovatel)
17. Die Massenmedien
(Masmédia)
18. Wichtige nationale Organisationen
(Důležité národní organizace)
19. Reisen, beliebte Reiseziele
(Cestování, oblíbené turistické cíle)
20. Modernes Wohnen, mein Haus, meine Wohnung
(Moderní bydlení, můj dům, můj byt)
21. Mein kulturelles Leben
(Můj kulturní život)
22. Meine Stadt, die Landschaft, wo ich lebe
(Mé město, krajina, kde žiji)
23. Mann und Frau in der Gesellschaft, mein Partner
(Muž a žena ve společnosti, můj partner)
24. Mein Tagesablauf und Haushaltsarbeiten
(Můj denní režim a práce v domácnosti)

25. Verkehr
(Doprava)
Profilová část maturitní zkoušky – součásti ústní zkoušky:
Těžištěm profilové maturitní zkoušky je zvolené konverzační téma, dále následuje krátká
konverzační situace, která s prvním tématem nesouvisí, třetí částí zkoušky je porozumění čtenému
textu a čtvrtou částí je vysvětlení jednoho následujících gramatických jevů.
Die Grammatik
■Substantive - Deklination
■ Adjektive – Deklination, Komparation
■ Verben – Modalverben, Hilfsverben, starkeundschwache Verben imPräsens, Perfekt, Präteritum
■ Rektion „es gibt“
■ Komposita – Bildung, Artikel
■Bildung von Partizip II
■Possessivpronomina
■ Präpositionenmit D, Akk, D + Akk
■ Präpositionenmit den geographischenNamen
■Passiv – Vorgangspassiv, Zustandpassiv
■ Rektion der Verben, Pronominaladverbien
■ Relativsätze
■ Trennbare, untrennbarePräfixe
■ Bestimmter, unbestimmterArtikel, Nullartikel
■ Erweiterungeines adjektivech gebrauchtenPartizips
■Nebensätze
■ Infinitivkonstruktionmit „zu“
■ Konjunktiv
■Ordinalzahlen, BildungundDeklination
■ Futur
■Adverbien

