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Maturitní témata z francouzského jazyka
1. La France (géographie physique, climat, population)
la France métropolitaine, les DROM, COM, POM, TOM, frontières maritimes et terrestres, superficie, relief,
population, climat

2. Les régions françaises
histoire de la division administrative, division administrative actuelle (régions, départements, communes),
description des régions (situation sur la carte, chefs-lieux, produits importants, personnages célèbres)

3. Paris
histoire de Paris, son importance actuelle, les problèmes de la ville, population, monuments, théâtres, musées,
transport en commun

4. L'économie française, la science et la technique
matières premières, ressources énergétiques, agriculture, industries (secteurs en expansion, produits de pointe),
débuts des sciences et de la technique, grands noms de la science

5. Les grandes dates de l'histoire française
Préhistoire, Gaule celtique, romane, franque (1er millénaire av. J.-C. au 10e siècle), de la France capétienne à la
Révolution française (périodes et événements importants, personnages célèbres), expansion coloniale, les 5
Républiques

6. La francophonie
définition de la francophonie, son origine, statut de la langue française dans le monde, manifestations francophones,
pays francophones d'Europe (Belgique, Suisse, Luxembourg), autres pays francophones (Canada, Maghreb, Afrique
Noire)

7. La vie culturelle en France et en République tchèque
les domaines de la culture, le patrimoine culturel français et son influence dans le monde (arts, architecture, idées,...),
musique, cinéma, théâtre, peinture, sculpture, architecture, manifestations culturelles

8. La littérature française
le premier texte français, le Moyen-Age (oevres littéraires écrites en langues d'oc et d'oil), de la Renaissance au 18e
siècle (courants littéraires, grands auteurs), la littérature moderne (19e et 20e siècles), mon auteur préféré

9. La République tchèque
géographie physique (frontières, relief), climat, population, économie (ressources, agriculture, industries, produits
de pointe), division administrative

10. L'histoire de mon pays
début de l'etat tchèque, du Moyen-Age au 19e siècle (périodes et événements importants, personnages célèbres),
20e siècle (l'histoire de la Tchécoslovaquie, les changements après 1989), relations franco-tchèques les monuments
historiques que je voudrais présenter à un étranger

11. Prague
son rôle dans l'histoire, son importance actuelle, les quartiers historiques et leurs monuments, personnages célèbres
attachés à Prague, ce que je montrerais à un touriste étranger à Prague

12. L’Union européenne
les sièges des institutions européennes, la fondation de l’UE, la mission et la fonction

13. La vie politique en France et en République tchèque
judiciaire, élections, partis politiques, syndicats), symboles français la réforme de la constitution après 1989 dans
mon pays et le système politique actuel (comparer avec la France), symboles tchèques

14. Les problèmes qui nous touchent
les problèmes des pays développés (environnement, maladies, santé publique, protéger sa santé, drogues,
vieillissement de la population, désertification des campagnes...), les pays du tiers monde, le quart monde, l'histoire
et les missions de l'O.N.U., les interventions humanitaires dont j'ai entendu parler

15. La vie scolaire
informations générales (scolarité obligatoire, enseignement public et privé), système scolaire (1er degré,
enseignement secondaire et supérieur), organisation de l'année scolaire matières d'enseignement, présentation de
notre école

16. La gastronomie
repas principaux et leur composition, à table, au restaurant, traditions culinaires en France, spécialités régionales, la
cuisine tchèque

17. Les fêtes et les traditions
origine de notre calendrier actuel, informations générales (fêtes religieuses et civiles, nationales et régionales), fêtes
et coutumes en France, fêtes et coutumes en République tchèque, les traditions de notre famille

18. Les monuments historiques en France et dans mon pays
le renomé de la France, les monuments le plus connus, la liste des monuments de l´UNESCO, les monuments de
ma région préférée, mes propres expériences

19. Les loisirs et les voyages
définition de l'expression „loisir“, différentes activités de loisir, sport (le rôle qu'il joue dans la vie de l'individu, les
sports individuels et d'équipe), grandes manifestations sportives les loisirs préférés des Français, des Tchèques, mes
loisirs,
voyages (leurs buts, types, importance pour l'individu), moyens de transport, leurs avantages et inconvénients, avant
un voyage, se loger, mes voyages

20. La maison, le logement, le ménage
types d'habitation, leurs avantages et inconvénients, notre maison (logement), habitation idéale d'après moi, travaux
de ménage, problèmes de logement

21. Les grands noms du monde francophone
les personnages célèbres de différents domaines (la politique, la littérature, la science, la chanson, la peinture…),
personnages provenants de ma région préférée

22. La nature et l´écologie
types de paysage, faune, flore, animaux doméstiques
environnement, protection de la nature, organisations internationales, les comportements écologiques

23. Les médias
types des médias et leur fonction, des rubriques, comment les médias influencent la vie quoitidienne, présentez les
médias tchèques et français

24. L´origine et le développement de la langue française
l´origine da la langue française, l´évolution de la langue française, sa dispersion et son rôle dans le monde

25. Style de vie, mes projets d'avenir
situation actuelle par rapport à l´histoire, mon pays et les autres, moi et ma famille,le commerce et la consommation,
types de magasins, leurs avantages et inconvénients, nouveautés (cartes bancaires, cartes de fidélité, achat par
internet...), argent (unité monétaire, banque, argent de poche)
système de la formation, les loisirs, la journée, les professions et les qualités qu'elles exigent
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1. Francie (povrch, podnebí, obyvatelstvo)
Francie, zámořské departementy a území, hranice a mořské pobřeží, rozloha, povrch, obyvatelstvo, klima

2. Francouzské regiony
dějiny administrativního dělení, současné administrativní rozdělení (regiony, departementy a oblasti), popis jednotlivých
regionů (poloha na mapě, hl. město, důležité produkty, slavné osobnosti), zámořské departementy, zámořská území

3. Paříž
dějiny města, jeho současný význam, problémy města, obyvatelstvo, památky, divadla, muzea, městská doprava

4. Hospodářství Francie, věda a technika
hlavní odvětví, energetické zdroje, zemědělství, průmysl (rozvíjející se obory, významné produkty), začátky vědy a
techniky, velké postavy fr. vědy

5. Významná data francouzské historie
Prehistorie, Keltská Galie, vliv římský, francký (1. tis. před n. l. – 10. st. n. l.), období dynastie Kapetovců do francouzské
revoluce (důležitá období a události, slavné osobnosti), kolonizace, 5 republik

6. Frankofonie
definice frankofonie, její původ, postavení francouzštiny ve světě, projevy frankofonie, frankofonní země Evropy (Belgie,
Švýcarsko, Lucembursko), ostatní frankofonní země (Kanada, africké země)

7. Kulturní život ve Francii a v České republice
kulturní oblasti, fr. a české kulturní dědictví, jeho vliv ve světě (umění, architektura, myšlení, ...), hudba, kino, divadlo,
malířství, sochařství, architektura, projevy kultury

8. Francouzská literatura
první fr. text, středověk (lit. díla napsaná v jazycích d'oc et d'oil), od období renesance po 18. století (lit. směry, autoři),
moderní literatura ( 19. a 20. století), můj oblíbený autor

9. Česká republika (povrch, podnebí, obyvatelstvo, ekonomie)
zeměpisné parametry (hranice, povrch), klima, obyvatelstvo, ekonomika (přírodní zdroje, zemědělství, průmysl,
významné produkty), administrativní rozdělení

10. Dějiny mé země
počátky českého státu, od středověku až po 19. století (důležitá období a události, slavné osobnosti), 20. století (dějiny
Československa, změny po r. 1989), francouzsko-české vztahy, památky, které bych chtěl představit návštěvníkům
z ciziny

11. Praha
její role v dějinách, její význam pro současnost, historické čtvrti a jejich památky, historické osobnosti svázané s Prahou,
pražské památky, které bych chtěl ukázat cizincům

12. Evropská unie
Vznik Evropské unie, významné organizace EU, hlavní cíle a mise EU

13. Politický život ve Francii a v České republice
dějiny pěti fr. republik, politický systém páté republiky (výkonná moc, legislativa, soudnictví, volební systém,
politické strany, odbory), symboly Francie, ústavní změny po r. 1989 v naší zemi a současný politický systém
(porovnání s Francií), symboly české státnosti

14. Problémy, které se nás dotýkají (ekologie, rasismus, ...)
problémy rozvinutých zemí (živ. prostředí, drogy, nemoci, stav zdraví populace, jak chránit své zdraví, stárnutí populace,
vylidňování venkova), země třetího světa, nejchudší vrstvy, dějiny a mise OSN, humanitární zásahy

15. Školní život
obecné informace (povinná školní docházka, veřejné a soukromé školství), školský systém (1. stupeň, 2. stupeň, vysoké
školství), organizace školního roku, vyučovací předměty, představuji naši školu

16. Gastronomie
hlavní jídla a jejich složení, v restauraci, tradice fr. kuchyně, místní speciality, česká kuchyně

17. Svátky a tradice
původ současného kalendáře, obecné údaje (církevní a světské svátky, svátky národní a místní), svátky a zvyky Francie,
svátky a zvyky v České republice, tradice v naší rodině

18. Historické památky Francie a u nás
věhlas fr. kulturního dědictví, nejznámější památky, seznam památek UNESCO, můj oblíbený region a jeho monumenty,
vlastní postřehy a zkušenosti

19. Volný čas a cestování
definice související s výrazy volného času (koníčky), různé aktivity, sport (role, kterou hraje v životě jednotlivce,
individuální a skupinové sporty), velké sportovní události, oblíbené aktivity, kterými Francouzi tráví volný čas (situace
v České rep.), moje koníčky
cíle, druhy cestování, jeho důležitost pro jednotlivce, dopravní prostředky, jejich výhody a nevýhody, před cestou,
ubytování, moje cesty

20. Dům, byt, domácnost
typy bydlení, jejich výhody a nevýhody, náš dům (byt), má představa ideálního bydlení, domácí práce, problémy
s bydlením

21. Velká jména frankofonního světa
Slavné osobnosti z různých oblastí (politika, literatura, věda, hudba, malířství…), osobnosti pocházející z mého
oblíbeného regionu

22. Příroda a ekologie
typy krajiny, fauna a flóra, domácí zvířata, životní prostředí, ochrana přírody, mezinárodní organizace, ekologické
návyky

23. Média
typy médií a jejich vliv na každodenní život, jak nás média ovlivňují, představte nejvýznamnější česká a francouzská
média

24. Základy a vývoj francouzského jazyka
původ a vývoj francouzského jazyka, postavení francouzštiny ve světě

25. Životní styl, moje plány do budoucna
aktuální stav ve srovnání s minulostí, porovnání situace v mojí zemi s ostatními, já a moje rodina, obchod a spotřeba,
typy obchodů, jejich výhody a nevýhody,
novinky (bankovní karty, věrnostní karty, nákup přes internet), peníze (měna, banka, kapesné)
vzdělávací systém, volný čas, denní režim, profese a požadované schopnosti

