Profil. maturita z Nj
Požadavky k profilové maturitě z němčiny pro školní rok 2017/18
Profilová maturitní zkouška z němčiny je zaměřena na reálie německy mluvících zemí (viz
dále) a předpokládá jazykovou úroveň B1 - B1+.
Je multimediální - využívá obrázků, audioukázek a vlastních powerpointových prezentací
maturantů.
Maturant prokazuje znalost reálií tří hlavních německy mluvících zemí - Německa, Rakouska
a Švýcarska - v následujícím rozsahu:
- základní údaje (poloha, hranice, velikost, počet obyvatel, hlav. město, státní zřízení a správní
celky, státní symboly)
- povrch a vodstvo
- hospodářství (suroviny, zdroje energie, průmysl, zemědělství, služby; významné firmy a
známé produkty)
- významné / zajímavé dějinné události
- významné osobnosti (z oblasti umění, vědy a techniky, sportu, politiky a historie)
- turisticky zajímavá místa
Profilová maturitní zkouška z němčiny sestává ze tří částí:
1) Maturant si předem (ideálně v semináři) připraví 20 cca. pětiminutových prezentací na
zadaná témata z reálií, které budou obsahovat ilustrativní fotografie (bez textu), během
zkoušky prezentaci předvede a přednese k ní komentář.
2) Maturant dále připraví 2 cca. pětiminutové prezentace k vlastní četbě, z nichž jednu
během zkoušky rovněž přednese. V ní představí autora, hist. a lit. kontext, jeho dílo a
zvolený titul, vyjádří vlastní dojem z četby. Knihy maturant volí po konzultaci s
vyučujícím, jednu z německé a druhou z rakouské nebo švýcarské literatury, doporučována
literatura novější (20. st.). Nepředpokládá se četba v němčině, ale je žádoucí seznámit se
alespoň s ukázkou v originále.
3) Třetí částí zkoušky (cca. 5 minut) je prokázání orientace v reáliích - maturant pozná na
obrázcích na pracovním listu některé významné osobnosti německy mluvících zemí,
známá místa, města nebo dominanty měst, typické předměty / výrobky / pokrmy / nápoje /
zvyky a také některé známé hudební ukázky a krátce o nich pohovoří.
Hodnotí se jak znalost věcná, tak jazykový projev.
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Profil. maturita z Nj – témata k prezentacím
1. Jedna oblast Německa / Rakouska / Švýcarska
2. Několikadenní výlet do Berlína / Vídně
3. Jedna spolk. země Německa / Rakouska
4. Významné / zajímavé město v DACH (ne Berlín a Vídeň)
5. Vláda jednoho něm. / rak. panovníka, popř. spolk. kancléře; popř. některá něm. /
rak. panovnická dynastie
6. Jedna epocha / událost něm. / rak. / švýc. dějin
(ne události spojené se stát. svátky)
7. Státní svátky DACH + historické události s nimi spojené
8. Osobnost DACH - život, význam, role, dílo apod.
9. Jeden druh umění - hudba, divadlo, film, výtv. umění, architektura, literatura - jeho
místo, příklady, umělci z DACH
10. Jedna umělecká epocha s příklady představitelů různých druhů umění
11. Významní vědci DACH a jejich objevy / zásluhy
12. Významné vynálezy / významní vynálezci z DACH
13. Významní sportovci z DACH
14. Významní představitelé politického života zemí DACH, jejich role / zásluhy
15. Významné firmy D / A / CH a jejich výrobky
16. Jedno prům. odvětví DACH, jeho významné firmy a produkty
17. Významné vzdělávací instituce v DACH
18. Kuchyně DACH
19. Významné tradiční události DACH (lid. veselice / poutě, festivaly, veletrhy apod.)
20. Zvyky a obyčeje DACH
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