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Pokyn ředitele školy – stanovení témat školních zkušebních úloh pro pracovní 

listy společné části ústní maturitní zkoušky z anglického, německého a francouzského 

jazyka v roce 2016 podle §8 odst. 3) vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. ve znění dalších  

novel pro základní i vyšší úroveň obtížnosti ústní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební 

období v roce 2016.                   

  

  

 
 Pracovní listy společné části ústní maturitní zkoušky z anglického, německého a 

francouzského jazyka obsahující tři části – 1., 2. a 4. – dodává školám Centrum (CERMAT).   

Ředitel školy vygeneruje v informačním systému CERTIS pro každou maturitní komisi jednu 

sadu 25 pracovních listů.   

Třetí části pracovního listu (tzv. školní zkušební úlohy) si zajišťuje škola sama, a to tak, že 

témata těchto úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v 

němž se maturitní zkouška koná.  

Struktura pracovního listu a časový rozvrh je zřejmý z tabulky na:  

http://www.novamaturita.cz/struktura-pracovniho-listu-1404033475.html  

   

 

  

  

1. Ředitel školy v souladu s § 8 odst. 3) vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. ve znění vyhl. č. 

273/2011Sb. stanovuje 25 témat pro každý z cizích jazyků – anglický, německý i 

francouzský.  

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.  

  

3. Témata budou rozpracována do formulářů pracovních listů pro žáka i vyučující podle 

ilustračních pracovních listů na : http://www.novamaturita.cz/ilustracni-pracovni-

listy1404033476.html  

  

  

  

V Berouně dne 29. září 2015       Stanislav Lidinský, ředitel  
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Anglický jazyk  
  

Témata školních zkušebních úloh pro  
pracovní listy společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka v r. 2016         

Zeměpis Spojeného království  

Zeměpis USA  

Londýn  

Zeměpis České republiky  

Praha a její památky  

Beroun a jeho okolí  

Významné postavy Spojeného království  

Významné postavy USA  

Moji oblíbení anglicky píšící autoři (kromě 

Shakespeara)  

Evropská unie  

Svátky a tradice v anglicky mluvících 

zemích  

České svátky a tradice  

Vzdělávací systémy Spojeného království a 

České republiky  

Vzdělávací systémy USA a České 

republiky  

Zeměpis Austrálie  

Turistické cíle České republiky  

Turistické cíle Spojeného království  

Turistické cíle USA  

Dějiny Spojeného království  

Dějiny USA  

New York  

W. Shakespeare  

Canada  

Nový Zéland  

Anglický jazyk  

  

  

  

  



 Německý jazyk  
  

  

Témata školních zkušebních úloh pro  
pracovní listy společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka v r. 2016         

Praha -  nejznámější  pamětihodnosti  

Západočeské  lázně  

Hrady a zámky  v ČR  

Zeměpis  České  republiky  

Turistické  cíle  ČR  

Beroun  

Okolí  Berouna  

Zeměpis  Německa  

Německo – spolkové  země  

Berlín  

Zeměpis  Rakouska  

Rakousko -  spolkové země  

Vídeň  

Zeměpis  Švýcarska  

Švýcarsko -  kantony  

Bern a jiná švýcarská  města  

Knížectví  Lichtenštejnsko – zeměpis  

Velkovévodství  Lucembursko – zeměpis  

Důležité osobnosti německy mluvících zemí – 

nositelé  Nobelovy ceny  

Německá kuchyně  

Školský systém  Německa  a Rakouska  

Pamětihodnosti  města Výmar  

J.W. Goethe, F. Schiller  

Německá  hudba  

Historie  Německa – vývoj  po 2. sv. válce  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Francouzský jazyk  
  

Témata školních zkušebních úloh pro pracovní listy společné části ústní maturitní  
zkoušky z francouzského jazyka v r. 2016      

Základní úroveň    

Zeměpis Francie  

Zeměpis Belgie  

Paříž a její  památky  

Francouzský region, který znám  

Zeměpis České republiky  

Praha a její památky  

Beroun  

Významná historická postava Francie  

Můj oblíbený francouzský spisovatel   

Frankofonie  

Evropská unie  

Francie a olympijské hry  

Turistické cíle ve Francii   

Druhá světová válka ve Francii  

Počátek francouzské historie  

Zeměpis Švýcarska  

Turistické cíle v ČR  

Vzdělávací systém ve Francii  

Impressionismus  

Vzdělávací systém v ČR  

Vánoční zvyky v ČR a ve Francii  

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ  

Eiffelova věž  

Významné postavy francouzské kultury  

Známé francouzské výrobky  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Španělský jazyk  
  

Témata školních zkušebních úloh pro pracovní listy společné části ústní maturitní  
zkoušky z francouzského jazyka v r. 2016      

Základní úroveň    

Zeměpis Španělska  

Zeměpis Latinské Ameriky  

Madrid a jeho památky  

Katalánsko, Barcelona  

Zeměpis České republiky  

Praha a její památky  

Beroun  

Významná historická postava Španělska  

Můj oblíbený španělský spisovatel   

Magický realismus v Latinské Americe 

(Marquez) 

Evropská unie  

Španělsko a olympijské hry  

Turistické cíle ve Španělsku   

Občanská válka ve Španělsku 

Zlatý věk ve španělské literatuře 

Baskicko 

Turistické cíle v ČR  

Vzdělávací systém ve Španělsku   

Významní španělští malíři  

Vzdělávací systém v ČR  

Vánoční zvyky v ČR a ve Španělsku   

Isabel Allende: Dům duchů  

Dílo architekta A. Gaudího 

Významné postavy španělské kultury  

Svátky v Latinské Americe  

 


