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1. Ma famille et mes amis (Má rodina a přátelé) 

2. Logement (Bydlení) 

3. Repas et cuisine (Jídlo a kuchyně) 

4. Achats, services, paiements (Nakupování, služby, placení) 

5. Sport (Sport) 

6. Santé et maladies (Zdraví a nemoci) 

7. Médias et communication (Média a komunikace) 

8. Tourisme, transport et voyage (Turismus, doprava a cestování) 

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

10. Ma vie quotidienne (Můj běžný den) 

11. Vacances et loisirs (Prázdniny a volný čas) 

12. Le monde de travail (Svět práce) 

13. Mode et vêtements (Móda a oblečení) 

14. Nature, environnement et temps qu’il fait (Příroda, životní prostředí a počasí) 

15. Mes projets d’avenir (Mé plány do budoucnosti) 

16. Vie culturelle - art, musique, théâtre, cinéma (Kulturní život - umění, hudba, divadlo, 
kino) 

17. France et ses régions (Francie a její regiony) 

18. Paris (Paříž) 

19. Francophonie dans le monde - Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg (Frankofonie 
ve světě) 

20. République tchèque (Česká republika) 

21. Prague (Praha) 

22. Système scolaire en France et en République tchèque (Školský systém ve Francii a 
v ČR) 

23. Fêtes en France et en République tchèque (Svátky ve Francii a v ČR) 

24. Histoire française (Francouzská historie) 

25. Littérature française (Francouzská literatura) 



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. 

 

• Les verbes au passé composé, futur simple, imparfait, subjonctif, conditionnel 

• Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs 

• Les adjectifs 

• Les adverbes 

• Les prépositions 

• Les articles définis, indéfinis, partitifs 

• Les propositions conditinnelles 

• La voix passive 

• La concordance de temps 

• Le gérondif et participe présent 

• Le subjonctif 

 

Povolené pomůcky: 

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník 

Atlas světa 

 

Kritéria hodnocení: 

U profilové ústní zkoušky z cizího jazyka se hodnotí zejména samostatnost projevu, jeho 

věcná správnost, rozsah ověřovaných znalostí, schopnost správně reagovat na otázky a 

argumentovat. Při závěrečném hodnocení jsou uplatňována následující kritéria: 

 

• Zadání/ obsah a projev 

• Lexikální kompetence 

• Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

• Fonologická kompetence 

 


