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Maturitní témata ze ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA (PROFILOVÁ 

ČÁST) 
 

 

Témata: 

 

1. Permite de introducirme, mi carácter y gustos 

2. Mi día, el tiempo libre 

3. Mi familia, los momentos importantes en la vida familiar 

4. Mi casa, mi piso 

5. La ciudad donde vivo, la ciudad de Brno 

6. De compras, moda 

7. Comidas y bebidas, la cocina española, en el restaurante 

8. El mundo del trabajo 

9. Mi escuela, el sistema educativo en España 

10. Los deportes 

11. Los medios de comunicación - el periódico, la televisión, el internét, la radio 

12. Las fiestas, los días notables del año 

13. El transporte y los viajes 

14. El tiempo atmosférico (el clima), las estaciones del año 

15. La naturaleza, la protección del medioambiente 

16. El cuerpo humano, la salud y las enfermedades 

17. Los problemas de la sociedad (p.e. la criminalidad, el terorismo, la globalización, los 

conflictos políticos, los problemas demográficos) 

18. La lengua española, los idiomas en el mundo 

19. La literatura española e hispanoamericana  

20. España 

21. La República checa 

22. La cultura  - el cine, el teatro y la música 

23. La pintura española y los museos, los monumentos UNESCO en España 

24. La historia de España 

25. Hispanoamérica, los Hispanos en EE.UU. 
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Ústní zkouška ze španělského jazyka před zkušební maturitní komisí se uskutečňuje formou 

řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu 

tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí 

pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání.  

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava           

k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma.  

 

 

         

V Brně dne 29. září 2021               Mgr. Bc. Robert Bednář 

         ředitel školy 

 

 

 

 


