
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ústní části maturitní zkoušky v roce 2018 

§ 8 odst.(3) vyhlášky MŠMT č.177/2009 Sb. v platném znění 
 
 

Témata pro Anglický, Německý a Ruský jazyk 
 

1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina 
Personal identification and characteristics and family 
Persönliche Identifikation, Charakteristik und Familie 
Личная идентификация, личная характеристика и семья 
 

2. Rodina a rodinné aktivity 
Family and family activities 
Familie und Aktivitäten 
Семья и семейные 
 

3. Domov a bydlení – bydliště a jeho okolí 
Housing and living – hometown and its surroundings 
Wohnen - Meine Stadt 
Родина и жильё – место жительства и его окрестностности 
 

4. Domov a bydlení – bydlení, domácnost, domácí práce 
Housing and living – housing, household, household chores 
Wohnen, Haushalt, Hausarbeiten 
Дом, квартира, домашнее хозайство, домашние работы 
 

5. Každodenní život 
Everyday life 
Das Leben in Deutschland 
Ежедневняя жизнь в России 
 

6. Vzdělávání – studium a výuka 
Education 
Bildung – Studium und Unterricht 
Образование – пзучение и обучение 
 

7. Vzdělávání a společnost 
Education and society 
Ausbildung und Gesellschaft 
Образование и общество  
 

8. V hotelu a na recepci 
In the hotel and at the reception 
Im Hotel und an der Rezeption 
В гостинице и в администрации 
 

9. V restauraci, jídelní lístek 
In the restaurant, the menu 
Im Restaurant, die Speisekarte 
В ресторане, меню 
 

10. Volný čas a zábava – koníčky, záliby, společenské události 
Free time and entertainment – hobbies, interests, social events 
Freizeit und Unterhaltung – Hobby, Interessen 
Свободное время и развлечение – хоббы, интересы, общественные события 
 

11. Moderní způsoby nakupování, v obchodě 
Modern ways of shopping, in the shop 
Moderne Möglichkeiten des Einkaufs, im Geschäft 
Современные способы покупки, в магазине 
 

12. Cestování, dovolená, prázdniny, výlety 
Travelling – holiday, trips 
Reisen, Urlaub, Ferien, Ausflüge 
Путешествие, отпуск каникулы, экскурсии 
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13. Cestování a doprava 
Travelling and transport 
Reisen und Verkehr 
Путешествие и транспорт 
 

14. Móda a oblékání 
Fashion and clothing 
Mode und Bekleidung 
Мода и одежда 
 

15. Stravování a zdravá výživa 
Food and healthy diet 
Ernährung 
Питание и здоровое питание 
 

16. Stravování – gastronomie 
Food and drink – gastronomy 
Ernährung – Gastronomie 
Питание и гастрономия  
 

17. Nakupování a životní styl 
Shopping and lifestyle 
Einkaufen und Lebensstil 
Покутки и  жизненный стиль 
 

18. Práce a povolání 
Job and occupation 
Arbeit und Berufswahl 
Работа и профессия  
 

19. Služby – doprava a komunikační prostředky 
Services – public transport and means of communication 
Dienstleistungen – Verkehr und Kommunikationsmittel 
Услуги – транспорт и средства коммуникации 
 

20. Služby a životní styl 
Services and lifestyle 
Dienstleistungen und Lebensstil 
Услуги и жизненный стиль 
 

21. Společnost a sdělovací prostředky 
Society and mass media 
Gesellschaft und Massenmedien 
Общество и средства сообщения  
 

22. Společnost – zvyky a tradice 
Society – customs and traditions 
Gesellschaft – Feste und Bräuche 
Общество – привычки и традиции 
 

23. Společnost – život v současné společnosti 
Society – life in today´s society 
Gesellschaft – Leben in der gegenwärtinen Gesellschaft 
Oбщество – жизнь в современном обществе 
 

24.   Zeměpis a příroda 
 Geography and nature 
 Geographie und Natur 
 География и природа 
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25.  Západočeský lázeňský trojúhelník 
  Spa towns in West Bohemia 
  Westböhmischer Bäderdreieck 
  Курорты в западной Чехии 
 
 
 
V Karlových Varech 30.10.2017 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann 
ředitel školy 


