Okruhy k maturitní zkoušce
Předmět:
Školní rok:
Obor vzdělání:
Vypracovala:

německý jazyk
2019/2020
Zdravotnické lyceum – denní studium
Bc. Eva Karasová

1. Persönliche Charakteristik
 Lebenslauf
 Familienbeziehungen
 Familie
 Charakteristik (Eigenschaften,
Aussehen)
 Schule, Schulwesen, Bildung
 Tagesablauf, Alltag, Freizeit


Zukunftspläne, Lebensstill

2. Kultur und Kunst, Sport
 Kino, Theater, Konzerte
(Nachteile und Vorteile)
 Museum, Ausstellungen
 Sport, Olympische Spiele
 Kultur- und
Sportmöglichkeiten im
meinem Wohnort

1. Osobní





charakteristika
Životopis
rodinné vztahy
rodina
charakteristika (vlastnosti,
vzhled)
 škola, školství, vzdělání
 denní program, všední den,
volný čas
 plány do budoucna, životní
styl
2. Kultura a umění, sport
 kino, divadlo, koncerty
(nevýhody a výhody)
 muzeum, výstavy
 sport, olympijské hry
 kulturní a sportovní možnosti
v mém bydlišti

3. Wohnen
 Mein Haus (mein Zimmer –
Beschreibung)
 Zukünftiges Wohnen
(Einrichtung, Traumhaus)
 Wohnenmöglichkeiten (auf
dem Lande x in der Stadt)
 Wohnungsprobleme

3. Bydlení
 můj dům
( můj pokoj – popis)
 budoucí bydlení (zařízení,
„vysněný dům“)
 možnosti bydlení ( na venkově
x ve městě)
 problémy spojené s bydlením

4. Geschäfte und Dienstleistungen
 Einkaufsmöglichkeiten
 Warenangebot
 Bekleidung und Ergänzungen
 Werbung
 Dienstleitungen (Post, Bank,
Reparaturwerkstatt…)

4. Obchody a poskytování služeb
 nákupní možnosti
 nabídka zboží
 oblečení a doplňky
 reklama
 služby (pošta, banka,opravna …)

5. Essen und Trinken
 Nationale Küche (Regionale
Unterschiede)
 Mahlzeiten zu Hause,
Essenvorbereitung,
Lieblingsessen
 Tischsitten – Besteckbenutzen
 Im Restaurant (bestellen,
auswählen, essen, bezahlen,
Trinkgeld geben)

5. Jídlo a pití
 národní kuchyně (krajové
rozdíly)
 domácí jídla,
příprava jídla,
oblíbené jídlo
 stravovací návyky – používání
příborů
 v restauraci (objednat, vybrat,
jíst, zaplatit, spropitné)

6. Gesundsheitspflege
 Der menschliche Körper
 Schönheit und Gesundheit
(Schönheitspflege-Trends,
Diät, Kosmetik, Haut- und
Haarpflege, Fitness)
 Lebenstill (gesund x ungesund)
 Lebensweise (Risikofaktoren,
Cholesterin)
 Beim Arzt (Privatpraxis x
Ambulanz), Spezialgeräte
 Wartezimmer,
Sprechzimmmer, Apotheke
 Krankheiten und Beschwerden
(Zivilisationskrankheiten)
 Gesundheitswesen (Die
medizinischen
Einrichtungen,alternative
Behandlungs- und
Heilmethoden, Versicherung)

6. Zdravotní péče
 Lidské tělo
 Krása a zdraví (péče o krásu –
trendy, dieta, kosmetika,
 péče o pleť a vlasy,
fitnes)
 životní styl
(zdravý x nezdravý)
 způsob života (rizikové
faktory, cholesterin)
 u lékaře (soukromá praxe x
ambulance), speciální přístroje
 čekárna,
ordinace, lékárna
 nemoci a potíže (civilizační
nemoci)
 zdravotnické postupy
(zdravotnická zařízení,
alternativní postupy
a léčebné metody, pojištění)

7. Reisen
 Bedeutung und Reiseziele
 Reisemöglichkeiten (Urlaub
und Ferien)
 Verkehrsmittel,
Unterkunft
 Reisevorbereitung, Planen

7. Cestování
 význam, cíle
 možnosti cestování
(dovolená, prázdniny)
 dopravní prostředky,
ubytování
 příprava a plánování cesty

8. Studium, Schule, Beruf
 Schulsystem (Unterschiede
zwischen dem deutschen und
dem tschechischen
Schulsystem)
 Der Stundenplan, die
Notenskala
 Eigenschaften der Schüler und
der Lehrer
 Studienreisen
 Bildung, Berufsvorbereitung

8. Studium, škola, povolání
 školský systém
rozdíly mezi německým
a českým školským
systémem)
 rozvrh hodin, hodnotící
stupnice
 vlastnosti žáka a učitele

9. Realien – Deutschsprachige Länder
und die bekanntesten deutschen
Städte
 Bundesrepublik Deutschland
 Republik Österreich
 Schweizerische
Eidgenossenschaft
 Großherzogtum Luxemburg
 Fürstentum Liechtenstein

9. Reálie – německy mluvící země
a nejznámější německá
města
 SRN
 Rakousko
 Švýcarsko

10. Spezifische Themen –
Gesundheitswesen und Gesundheit
des Menschen
 Der menschliche Körper (die
einzelnen Körpersysteme)
 Die Blutgruppen
 Die Menstruation
 Die Risikofaktoren
 Cholesterin
 Der Aufenthalt
im Krankenhaus
 Die Hausapotheke
 Die Vitamine
 Drogen und Medikamente
 Hygiene und
Gesundheitsschutz
 Die Zivilisationskrankheiten

10. Specifické témata – zdravotnické
postupy a zdraví člověka



















studijní cesta
vzdělávání, příprava
na povolání

Lucembursko
Lichtenštejnsko

lidské tělo (jednotlivé
systémy)
krevní skupiny
menstruace
rizikové faktory
cholesterol
pobyt v nemocnici
domácí lékárna
vitamíny
drogy a léky
hygiena
a ochrana zdraví
civilizační nemoci

Schváleno v předmětové komisi 15.10.2019

Schváleno vedoucí oboru dne 15.10.2019

Mgr. Stanislav Pokorný v.r.

Mgr. Hana Sentenská v.r.
vedoucí oboru zdravotnické lyceum

Schváleno ředitelem školy dne 15.10.2018

Mgr. Václav Kočovský v.r.
ředitel školy

