Profilová maturita z Nj 2021/22
Požadavky k pís. maturitní zkoušce z němčiny pro šk. rok 2021/22
Maturant prokazuje jazykovou kompetenci na úrovni B1, a to v rámci běžných
tematických okruhů a situací každodenního života – viz níže.
Dovede
- popsat místo, cestu, věc, osobu; zážitek, událost, zkušenost, děj; pocity a reakce
- popsat a/nebo představit sebe i druhé
- vyjádřit názor / postoj / morální stanovisko; vlastní myšlenky; úmysl, přání, omluvu, žádost,
prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.
- vysvětlit určité činnosti a/nebo skutečnosti; problém a/nebo navrhnout řešení problému
- sdělit / zjistit informace a zprávy; požádat o informace; zeptat se na názor, postoj, pocity,
problém apod.
- shrnout a/nebo využít faktografické informace
Dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat obsahově i jazykově srozumitelné
sdělení ve formě souvislého textu odpovídajícího rozsahu (200 slov; 60 min.). Text je
čitelný, odpovídá zadání, je vhodně vystavěn (logický sled obsahových bodů, návaznost
textu za použití běžných spojovacích výrazů) a vhodně organizován (členění do odstavců).
Maturant používá standardní varietu německého jazyka, podle komunikační situace a
příjemce volí odpovídající úroveň formálnosti / neformálnosti.
Jazykové prostředky užívá přesně a v odpovídajícím rozsahu - hodnotí se jak správnost, tak
pestrost.
Slohové útvary:
dopis / e-mail, motivační dopis
vyprávění
zpráva, oznámení
článek
pozvánka / pozvání
žádost
charakteristika
Je povoleno používat překladový slovník bez přílohy věnované pís. projevu.

Okruhy k pís. maturitní zkoušce z němčiny pro školní rok 2020/21
- oblast osobní - rodina, přátelé, vztahy, domov a bydlení, nakupování, stravování,
volnočasové aktivity, koníčky, zájmy, životní styl, péče o zdraví apod.
- oblast veřejná - služby, společenské události, kultura a sport, příroda a životní prostředí,
zvyky a tradice, bydliště (místo, město, region, země) a cestování, společenské problémy,
aktuální události a problémy u nás a ve světě apod.
- oblast vzdělávací - výuka, školní život, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu, studijní
plány apod.
- oblast pracovní - brigády, profesní plány do budoucna, běžná povolání apod.

Požadavky k ústní mat. zkoušce z němčiny pro školní rok 2021/22
Maturant prokazuje jednak jazykovou kompetenci na úrovni B1 a jednak 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
Ústní maturitní zkouška z němčiny sestává ze čtyř částí:
1) Krátký úvodní rozhovor se zkoušejícím k danému tématu (cca 2 min.).
2) Popis a srovnání obrázků k tématu (3-4 min.).
3) Maturant si předem (ideálně v semináři) samostatně připraví 20 vlastních cca
pětiminutových prezentací na zvolená témata z níže uvedených okruhů k reáliím, které
budou obsahovat ilustrační fotografie (bez textu), během zkoušky jednu vylosovanou
prezentaci předvede a přednese k ní komentář (cca 5-6 min.).
4) Řešení konverzační situace (3-4 min.).
Hodnotí se jak jazykový projev, tak věcná znalost.

V Klatovech dne 26. 11. 2021

Za komisi Nj: Mgr. Michaela Šléglová

Ústní maturitní zkouška z Nj – okruhy k prezentacím
1

Deutschland

2

Österreich

3

Schweiz

4

Tschechien

5

Berlin / Wien

6

Klatovy / mein Wohnort / unsere Region

7

Ein Region DACH

8

Stadt / Städte DACH (andere als Berlin, Wien)

9

Geschichte DACH

10

Politik DACH

11

Feste und Bräuche DACH

12

Küche DACH

13

Sport DACH

14

Kunst DACH

15

Wissenschaft und Technik DACH

16

Wirtschaft DACH (Industrie, Firmen, Erzeugnisse)

17

Natur und Umweltschutz DACH

18

Medien DACH

19

Schule und Ausbildung DACH

20

Eigene Lektüre (ein Buch aus der deutschsprachigen Literarur, bzw. dessen
Verfilmung)

V Klatovech dne 26. 11. 2021

Za komisi Nj: Mgr. Michaela Šléglová

