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Maturitní otázky – francouzština 
 

1. Rodina (rodina v minulosti a dnes, moje rodina) 
La famille (la famille d’auparavant et la famille d’aujourd’hui, ma famille) 
 

2. Bydlení (bydlení ve městě, na venkově, v domě nebo v bytě – výhody, nevýhody; u 
nás doma) 
Le logement (habiter en ville, à la campagne, dans une maison ou dans un 
appartement – avantages, inconvénients ; chez moi) 
 

3. Společenský život (přátelé, chodíme do společnosti a za zábavou, virtuální přátelství) 
La vie sociale (les amis, les sorties, les amitiés virtuelles) 
 

4. Vzdělávací systém ve Francii a v ČR, můj život ve škole, studium v zahraničí 
Le système scolaire en France et en République tchèque, ma vie scolaire ; études à 
l’étranger 
 

5. Zájmy (koníčky a možnosti trávení volného času, mé záliby) 
Les loisirs (les loisirs et passe-temps, mes loisirs) 
 

6. Práce a povolání, moje profesní budoucnost (můj životopis, má motivace, má 
očekávání) 
Le travail, mon avenir professionnel (mon CV, ma motivation, mes espoirs) 
 

7. Cestování, prázdniny (prázdninové destinace, doprava, ubytování, mé zážitky z cest) 
Les voyages, les vacances (destinations de vacances, moyens de transport, 
hébergement, mes voyages) 
 

8. Sporty, Olympijské hry  
Les sports, Les jeux Olympiques  
 

9. Móda (haute couture, můj styl) 
La mode (la haute couture, mon style) 
 

10. Francouzská kuchyně, česká kuchyně, mé oblíbené jídlo 
La cuisine française, la cuisine tchèque, mon plat préféré 
 

11. Jsem ve formě (výživa, zdraví, zdravý životní styl)  
Je suis en forme (alimentation, santé, hygiène de vie) 
 

12. Svátky a tradice ve Francii a v ČR 
Les fêtes et les traditions en France et en République tchèque 
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13. Praha, hlavní město ČR (charakteristika, kultura, památky) 

Prague, la capitale de la République tchèque (caractéristique, culture, monuments à 
visiter) 
 

14. Česká republika (zajímavé informace zeměpisné, historické a kulturní, turisticky 
atraktivní místa) 
La République tchèque (géographie, culture et civilisation, points d’intérêt) 
 

15. Paříž, hlavní město Francie (charakteristika, kultura, památky) 
Paris, la capitale de la France (caractéristique, culture, monuments à visiter)  
 

16. Francie (zajímavé informace zeměpisné, historické a kulturní, turisticky atraktivní 
místa) 
La France (caractéristique géographique et politique, culture et civilisation, points 
d’intérêts) 
 

17. Frankofonní země (charakteristika, zajímavosti z kultury a historie, úloha 
francouzštiny) 
Les pays francophones (caractéristique, rôle du français d’aujourd’hui, culture et 
civilisation) 
 

18. Slavní francouzští spisovatelé, moje oblíbená francouzská/frankofonní kniha  
Les écrivains français célèbres, mon livre français/francophone préféré  
 

19. Symbolem francouzské kultury a/nebo historie je pro mě… (významná francouzská 
osobnost) 
La civilisation et la culture française, pour moi, c’est… (un personnage français 
remarquable)  
  

20. Symbolem české kultury a/nebo historie je pro mě… (významná česká osobnost) 
La civilisation et la culture tchèque, pour moi, c’est… (un personnage tchèque 
remarquable) 
 

21. Evropská unie (historie, instituce, EU dnes) 
L’Union européenne (histoire, institutions, l‘UE d’aujourd’hui) 
 

22. Žhavá témata současného světa  
Les enjeux du monde d’aujourd’hui 
 

 

 

 


