
 JAZYKOVÁ  ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 
 Kotlářská 9, 602 00 Brno 

 
 

Státní jazyková zkouška  z á k l a d n í  z jazyka francouzského 

 
Tematické okruhy – konverzace: 
 
1. Rodina:  představte členy své rodiny a blízké příbuzné; důležité rodinné události    

(narozeniny, svátky atd.), jak je slavíte; tradiční a moderní rodina, problémy 
pracujících žen – matek rodin; 

 
2.Bydlení: kde bydlíte (město, čtvrť, dům a jeho okolí); byt, popis jednotlivých místností; 

údržba bytu; výhody a nevýhody bydlení v centru města a na předměstí (sídliště, 
rodinné domky); je snadné získat byt? 

 
3.Jídlo: kolikrát denně jíte, event. byste měl/a jíst; co jíte, pijete; vaše oblíbené jídlo; 

kde je možno jíst; v restauraci, v bufetu; stravovací  zvyklosti Francouzů; zásady 
zdravé výživy; 

 
4.Nákupy: kdy chodíte nakupovat a kam;  nákup v samoobsluze a u pultu; supermarkety a 

specializované obchody; co vás zajímá při nákupu potravin, oblečení, obuvi, 
přístrojů (kvalita, cena, velikost, barva, látka, střih, značka, záruka); nákupy na 
venkově, sezónní slevy; 

 
5.Oblečení: vaše ranní toaleta; jak se oblékáte do školy (do práce), do divadla, na ples, na 

sporty; jak své oblečení udržujete; umíte šít; oblékáte se podle poslední módy? 
     
6.Zaměstnání: čím jste nebo čím byste chtěl/a být a co je k tomu zapotřebí;  jak hledáte práci; 

právo na odpočinek; problém nezaměstnanosti; práce manuální a intelektuální; 
umělecká povolání; typicky ženská  zaměstnání; 

 
7.Město: vaše město (stručný popis); dopravní prostředky ve městě; dopravní problémy;  

služby obyvatelstvu;  sídliště ano či ne; výhody a nevýhody života ve městě; 
 
8.Na poště: jak posíláte obyčejný/doporučený dopis, telegram, balík, peníze; jak 

telefonujete (i z veřejného automatu); 
 
9.Čas: běžné určení času a data; hodiny, hodinky, budík,…;  rozdělení dne a roku; letní 

čas; dožíváme se vysokého věku? 
 
10.Počasí: charakteristika  čtyř ročních období; předpovědi počasí; která nebezpečí nám 

může počasí připravit;  
   
11.Cestování: příprava cesty do zahraničí; na celnici; cestování vlakem: na nádraží (informace o 

odjezdech vlaků, nákup jízdenek, úschovna); cestování letadlem, autobusem, lodí; 
výhody a nevýhody cestování s cestovní kanceláří; v hotelu; 

 



12.Sport: co děláte pro své zdraví; vaše oblíbené sporty (letní , zimní); které sporty 
provozuje vaše rodina, vaši přátelé;  turistika;  oblíbené sporty u nás a ve Francii; 
ve kterých sportech slavíme úspěchy; 

 
13.Zdraví: péče o zdraví; u lékaře; příznaky chřipky (angíny, rýmy) a jak  tyto nemoci léčit; 

civilizační nemoci; nakažlivé nemoci a jak se jim bráníme; jak se můžete zranit; u 
zubaře; 

 
14.Příroda, venkov: chodíte rád/a  na procházky do přírody; změny přírody v průběhu roku; 

máte nebo chtěl/a byste mít zahrádku a co byste na ní pěstoval/a; domácí 
zvířata;  problém životního prostředí a jeho ochrana; výhody a nevýhody života 
na  venkově; 

 
15.Kulturní život: chodíte raději do kina, do divadla nebo na koncert a proč; kterému repertoáru 

(filmům, hrám, hudbě) dáváte přednost; návštěva kina, divadla, koncertu; vaše 
oblíbená četba;  kultura pro děti, kulturní život na venkově; 

 
16.Sdělovací prostředky: k čemu slouží; denní tisk;  dáváte přednost rádiu nebo televizi a proč,  

které pořady (programy) máte rád/a a které se vám nelíbí; video; internet; 
 
17.Můj den: jak trávíte svůj všední den, víkendy a svátky, volný  čas;  máte nějaké koníčky? 
  


