
Maturitní zkouška z druhého cizího jazyka – francouzský jazyk 

 

Profilová zkouška z druhého cizího jazyka se skládá ze dvou částí: písemné práce a ústní 
zkoušky. Na celkovém hodnocení se podílí písemná zkouška 40 % a ústní zkouška 60 %.  
Úroveň maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka odpovídá úrovni B1 (dle Společného 
evropského referenčního rámce).  
 

Písemná práce  
Časový limit písemné práce z druhého cizího jazyka je 90 minut. Minimální rozsah slov 
písemné práce je 200 slov.  
Žák dostane jedno zadané téma. Při písemné práci může žák používat překladový slovník. 

Ústní zkouška 

Časový limit na přípravu na ústní zkoušku z cizího jazyka je 15 minut. Při přípravě může žák 
používat překladový slovník.  
Ústní zkouška z cizího jazyka trvá 15 minut.  

Žák si losuje jedno ze stanovených témat. K vylosovanému tématu obdrží žák pracovní list.  
 

 



THÈMES DE BACCALAURÉAT (FRANÇAIS) 
 

1. La famille et l´amitié 

2. La culture en France (musique, cinéma, théâtre, festivals, ...) 

3. Le logement, notre maison, notre appartement. Vivre en ville ou à la campagne? 

4. Les fêtes en France 

5. Mon temps libre, les loisirs des Français 

6. La cuisine française 

7. L´enseignement en France, mes études 

8. Paris et ses monuments 

9. Devant la carte de France (frontières, géographie, climat, population, ...) 

10. Mon écrivain français préféré 

11. La Francophonie 

12. Le vêtement et la mode 

13. Le sport et la santé (le sport en France, mon sport préféré, les Jeux Olympiques) 

14. Les régions de la France 

15. Les vacances, le transport et le tourisme 

16. Comment vivent les Français? Les symboles de la France 

17. Les problèmes des jeunes en France (immigration, drogues, etc.) 

18. A Prague avec un étranger 

19. Les médias (la presse, la télévision, la radio) 

20. Les tâches ménagères et les courses (types de magasins, modes de paiement) 

21. Les langues, le français, l´évolution du français 

22. Les problèmes écologiques 

23. La République Tchèque 

24. Les personnages français célèbres (acteurs, sportifs, chanteurs, savants, etc.) 

25. Le travail et le chômage, mes projets d´avenir 


