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Maturitní témata z německého jazyka

1. Wir reisen durch Deutschland
/Geografie (Grenze, Oberfläche, Gewässer, ..), Geschichte, Staatsverwaltung, Staatssymbole,
Bundesländer, Reiseziele Deutschlands/
2. Auf den Spuren des Kaisers Joseph II.
/Geografie (Grenze, Oberfläche, Gewässer, ..), Geschichte, Staatsverwaltung, Staatssymbole,
Bundesländer, Reiseziele Österreichs/
3. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
/Geografie (Grenze, Oberfläche, Gewässer,..),Staatsverwaltung, Staatssymbole, ...,Reiseziele/
4. Hauptstädte der deutschsprachigen Länder
Berlin, Wien, Bern, Vaduz, Luxemburg /Lage, Geschichte, Sehenswürdigkeiten ../
5. Kreuz und Quer durch unsere Heimat
/Geografie /Grenze, Oberfläche, Gewässer,.../, Geschichte, Staatsverwaltung, Staatssymbole,
Reiseziele
6. Prager deutsche Literatur
/Periode, Bekannte Persönlichkeiten und ihre Werke/
7. Leben wir gesund?
/Unsere Gesundheit, unser Lebensstil, Körperteile, Krankheiten, meine letzte Krankheit/
8. Bitte zum Tisch
/Deutsche x tschechische Küche /Vergleich/, Essmöglichkeiten, Essgewohnheiten, mein
Lieblingsgericht/
9. Die Stadt, in der ich wohne
/Vorstellung der Stadt, Wohnmöglichkeiten, wo und wie ich wohne, wo und wie ich einmal
wohnen möchte /
10. Hinter der Schulbank
/mein Bildungsweg, Stundenplan, Fächer und Gegenstände für die Schule, Schulwesen in
Deutschland und in Tschechien /Vergleich/, meine ideale Schule
11. Ich stehe vor dem Spiegel
/ich, mein Aussehen, meine Eigenschaften, meine Hobbys, meine Zukunftspläne,../
12. Umwelt – es betrifft uns alle
/umweltfreundlich x umweltschädig, Naturschutzgebiete, Müllabtrennung, die grüne Energie
/Der grüne Punkt/
13. Feste und Bräuche des Jahres
/wann feiern wir was, deutsche und tschechische Feste /Vergleich/ mein Lieblingsfest/

14. Sommer - oder Wintersport gefällig?
/verschiedene Sportarten, Olympische Spiele, bekannte Sportler, mein Verhältnis zum Sport/
15. Kulturleben
/Kino – Theater – Disco – Ausstellung, mein Lieblingsfilm, bekannte Künstler/
16. Einkaufen und Mode – nur für Frauen interessant?
/Im Supermarkt oder im kleinen Geschäft, Abteilungen, Mode, Modetrends, ich und die Mode/
17. Massenmedien
/ Printmedien /in Deutschland, bei uns – Vergleich/, Hörfunk, TV, Computer/
18. Wohin in den Ferien
/ Die Orte, die ich schon besucht habe und die Orte, die ich einmal besuchen will/
19. Globalprobleme
/ Politische Probleme, soziale Probleme, Ökologie und die Umweltverschmutzung, Krankheiten,
aktuelle Situation in der Welt/
20. Deutsches politisches System, dt. Geschichte im 20.Jhr.
/politische Parteien, bekannte Politiker, wichtige Daten aus der dt. Geschichte/
21. Bedeutende Persönlichkeiten des dt. Lebens
/Vorstellung der bekannten Leute/
22. Wissenschaft und Technik
/dt. Erfindungen und dt. Entdeckungen, dt. Nobelpreisträger in Chemie, Physik, Medizin,../
23. Meine deutsche Lektüre
/die Bücher der dt. Autoren, die ich gelesen habe/
24. Nobelpreisträger in der deutschen Literatur
/Geschichte des Preises, bekannte Schriftsteller und ihre Werke/
25. Europäische Union
/Begründung, Mitgliedsländer, Währung und die Symbole, Organe der EU, Aufgaben der EU,
Vorteile und Nachteile der EU/
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1. Cestujeme Německem
/geografie /hranice, povrch, vodstvo,../, historie, státní zřízení, státní symboly, spolkové země,
turistické cíle/
2. Po stopách rakouského císaře Josefa II.
/základní geografie /hranice, povrch, vodstvo,../, historie, státní zřízení, symboly, spolkové
země, turistické cíle/
3. Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko
/geografie /hranice, povrch, vodstvo,../, státní zřízení, symboly, turistické cíle/
4. Hlavní města německy mluvících zemí
Berlín, Vídeň, Bern, Vaduz a Luxemburg /jejich poloha, dějiny, památky,../
5. Křížem krážem naší republikou
/geografie /hranice, povrch, vodstvo,../, historie, státní zřízení, symboly, turistické cíle/
6. Pražská německá literatura
/perioda, významní představitelé a jejich tvorba/
7. Žijeme zdravě?
/ naše zdraví, náš životní styl, části těla, různé druhy onemocnění, zranění, moje poslední
onemocnění/
8. Ke stolu, prosím
/ česká a německá kuchyně /srovnání/, způsoby stravování, možnosti stravování, mé oblíbené
jídlo/
9. Město, ve kterém bydlím
/ popis města a místa, kde bydlím, kde bych jednou chtěla bydlet/
10. Ve školní lavici
/ moje vzdělání, školní rozvrh, předměty, školství v Německu a u nás /srovnání/, ideální škola/
11. Já před zrcadlem
/jak se vidím, když stojím před zrcadlem, moje zájmy, plány do budoucna,../
12. Životní prostředí – to se týká všech
/způsoby znečišťování a ochrany životního prostředí, chráněné krajinné oblasti, třídění odpadů,
zelená energie/
13. Svátky a zvyky
/co, kdy a jak slavíme /kalendář/, německé a české svátky a tradice /srovnání/, můj oblíbený
svátek/

14. Sportujete?
/sportovní odvětví, olympijské hry, známí sportovci, já a sport/
15. Kultura
/kino – divadlo – diskotéka – výstava, můj oblíbený film, známí umělci/
16. Zajímá móda a nakupování jen ženy?
/v obchodním domě nebo v malém obchodě, oddělení, moda a její trendy, já a móda/
17. Hromadné sdělovací prostředky
/noviny, časopisy /srovnání/, rádio, televize, počítače/
18. Cestování
/místa, která jsem už navštívila a která bych ráda jednou navštívila,.../
19. Globální problémy
/politické, ekonomické, sociální a ekologické problémy, současná situace/
20. Německý politický systém, dějiny Německa 20. století
/politické strany, významní politici, významné události/
21. Významné osobnosti německého veřejného života
22. Věda a technika
/německé objevy a vynálezy, něm. nositelé Nobelovy ceny za chemii, fyziku, medicínu,... /
23. Já a německá kniha
/německá literatura na základě mé četby/
24. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu v německy mluvících zemích
/historie Nobelovy ceny, nejvýznamnější laureáti ceny, četba/
25. Evropská Unie
/vznik, důvody založení, členské státy, měna, symboly, orgány EU, úkoly EU, výhody a
nevýhody, my a EU/

