
Tematické okruhy pro ústní část 
státní všeobecné jazykové zkoušky z německého jazyka

Tematické okruhy – konverzace
1. Familie und Familienleben
2. Die Wohnung und ihre Einrichtung
3. Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen
4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
5. Bekleidung und Mode
6. Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen
7. Der menschliche Körper, körperliche und psychische Eigenschaften
8. In der Stadt, auf  dem Lande
9. Verkehr, Stadtverkehr
10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort
11. Kommunikationsmöglichkeiten
12. Zeit, Wetter, Jahreszeiten
13. Krankheiten, beim Arzt
14. Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels
15. Sport und Touristik, internationale Sportwettkämpfe
16. Massenmedien
17. Das kulturelle Leben
18. Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz
19. Tagesprogramm, Freizeitgestaltung
20. Probleme der Welt, Technik

Reálie
20 otázek vychází z těchto tematických okruhů:

Česká republika
Obyvatelstvo, poloha, povrch, vodstvo, kraje, velká města, hospodářství, školství, státní orgány, politické strany, 
nejvýznamnější politikové, zvyky, svátky vč. státních svátků, nejnavštěvovanější místa - k dispozici mapa.

Německo a Rakousko
Obyvatelstvo, poloha, povrch, vodstvo, spolkové země, velká města, hospodářství, školství, státní orgány, politické 
strany, nejvýznamnější  politikové, zvyky,  svátky včetně státních svátků, nejnavštěvovanější  místa – k dispozici 
mapa.

Švýcarsko
Obyvatelstvo,  úřední  jazyky,  poloha,  povrch,  vodstvo,  kantony,  velká  města,  nejnavštěvovanější  místa, 
hospodářství, členství v mezinárodních organizacích,vztahy se sousedními státy – k dispozici mapa.

Kultura v zemích německé jazykové oblasti a u nás
Hudba (skladatelé, interpreti, festivaly) - kandidát si sám vybere, o čem chce hovořit.
Výtvarné umění (malíři, sochaři, architekti, významné galerie) - kandidát si vybere, o čem chce hovořit.
Významné osobnosti (vědci, vynálezci, sportovci, herci, ...) - kandidát si vybere, o kom chce hovořit. 

Z dějin německé jazykové oblasti a naší země
20. století – Německo
První světová válka a 20. léta
30. léta a druhá světová válka
Poválečné období (NDR, NSR) do r. 1989
Sjednocení Německa, Německo a Evropa (členství v mezinárodních organizacích, vztahy se sousedními státy).



20. století – Rakousko
Rakousko-Uhersko za první světové války a po ní
Meziválečné období, „Anschluss“, 1945 – 1955
Rakousko a Evropa (členství v mezinárodních organizacích, vztahy se sousedními státy).

20. století – naše republika
První světová válka a vznik samostatného státu
Česká republika a Evropa (členství v mezinárodních organizacích, vztahy se sousedními státy).

Četba
Kandidáti všeobecné státní jazykové zkoušky napíší na zadní stranu přihlášky seznam četby obsahující alespoň 5 
titulů přečtených v originále z krásné literatury (próza, poezie) daného jazyka (z literatury německé, rakouské, 
švýcarské, případně německy psané literatury na území Čech a Moravy) od minimálně 3 autorů převážně 19. a 
20. století.    Rozsah cca 500 stran celkem.  Nesmí být uváděna literatura překladová (např. angličtí  autoři), 
odborná a technická. Seznam uvedený na přihlášce bude podkladem pro část ústní zkoušky z literatury.

Struktura zkoušky
1. Úvodní dialog, krátký neformální rozhovor s kandidátem zkoušky o jeho osobě, cca 2 minuty.
2. Bezprostřední reakce kandidáta zkoušky na dvě zadané  situace z běžného života (bez přípravy),

cca 3 – 5 minut.
3. Konverzace na vylosované téma, s přípravou,  s využitím obrázku, mapy, grafu apod., cca 15 minut.
4. Reálie, s přípravou vylosovaného tématu, s využitím obrázku, mapy apod., cca 5 minut.
5. Četba, informace o jedné knize a jejím autorovi z přiloženého seznamu (vybere zkoušející),  

cca 3 – 5 minut.
Celková doba trvání zkoušky je 25 až 30 minut.

Doporučená literatura
Höppnerová: Němčina pro jazykové školy 1.- 4. díl
Drmlová a kol.: Německy s úsměvem nově
Kettnerová, Tesařová: Deutsch eins, zwei  1, 2
Baják a kol.: Geschichte von Deutschland und Österreich
Baják a kol.:   Landeskunde der deutschsprachigen Länder
Homolková:  Reálie německy mluvících zemí
Justová: Deutschsprachige Länder
Höppnerová: Deutsch im Gespräch
Horstmann, Kaier: Maturitní témata v němčině 25 + 5
Dusilová: Cvičebnice německé gramatiky
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