TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE
VŠEOBECNÉ Z CHORVATŠTINY
TEME ZA USMENI OPĆI DRŽAVNI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA
1. Zemljopisna obilježja (karakteristike reljefa, granica, rijeka, jezera, mora, otoka, klime)
2. Promet u Hrvatskoj (vrste prometa, nove autoceste i njihovo korištenje, najveće luke,
gradski promet i njegova organizacija)
3. Državno uredjenje (Hrvatski sabor, predsjednik Republike i njegove dužnosti, Vlada
Republike Hrvatske i njezine zadaće, ministerstva, političke stranke)
4. Poljoprivreda Hrvatske i zaštita prirode (tri različite zemljopisne i klimatske cjeline i
njihove karakteristike. Ratarstvo, stočarstvo i ribarstvo)
5. Nacionální parkovi prirode i njihov značaj (navedite gdje se nalaze i bliže opišite bar tri)
6. Karakteristika hrvatskog gospodarstva, glavne industrijske grane (glavni industrijski centri,
hrvatski proizvodi na češkom tržištu)
7. Školstvo Hrvatske (kratka informacija o školstvu ranije i danas, uporediti sa ČR.
Nacionální sastav stanovništva, nacionalna politika. Život češke manjine u Hrvatskoj
8. Socijalna politika Hrvatske, organizacija hrvatskog zdravstva (pravo na mirovinu, naknada
zbog tjelesnog oštećenja i pravo na rehabilitaciju, pravo na obiteljsku mirovinu, dječji
dodatek i slično, zdravstvena zaštita onih koji nemaju sredstva za uzdržavanje)
9. Hrvatska – zemlja puna kontrasta (glavni dijelovi Hrvatske i njihove posebnosti. Podijela
Hrvatske na županije.
10. Ljetni festivali, tradicionalna viteška natjecanja (Zagreb, Pula, Korčula, Sinj i ostala
mjesta na moru i u unutrašnjosti)
11. Arhitektura i likovna umjetnost Hrvatske (značajni arhitektonski spomenici i najpoznatiji
kipari i slikari)
12. Hrvatska kinematografija (počeci hrvatskog filma, filmske teme vremena socijalizma,
modernistička poetika u filmovima šezdesetih godina, diplomanti praške FAMU u
hrvatskom filmu. Zagrebačka škola crtanog filma. Poznati režiseri i filmski lumci).
13. Hrvatsko kazalište (povijest kazališta, renesansno kazalište u Dubrovniku, uloga kazališta
u narodnom preporodu, poznati autori pozorišnih komada. Hrvatsko kazalište danas).

14. Hrvatska glazba (u 16. – 18. stoljeću vezana za dalmatinske gradove, glazba u narodnom
preporodu, hrvatska himna „Lijepa naša“, skupljanje narodnih pjesama, poznate hrvatske
opere i njihove teme. Uloga klapa i horova. Odnos prema glazbi danas).
15. Dubrovačka Republika (povijest ove male državice, renesansni Dubrovnik –središte
kulturnog života i koljevka hrvatske književnosti, poznati dubrovački pisci, dubrovačka
mornarica i trgovina).
16. Hrvatska povijest – važni dogadjaji XX. stoljeća
17. Značajni predstavnici hrvatske znanosti, umjetnosti, književnosti i politike.
18. Hrvatska – mala zemlja za veliki odmor (koja mjesta možete preporučiti prema svojem
iskustvu).
19. Odnos Hrvata prema športu (najomiljenije vrste športa i uspjesi hrvatskih sportaša na
značajnim natjecajima u Hrvatskoj i u inozemstvu).
20. Državni i vjerski blagdani.
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