Tématické okruhy ke státní jazykové zkoušce všeobecné z jazyků
orientálních, ugrofinských a novořečtiny
1. Rodina a rodinný život
Členové rodiny a příbuzenské vztahy, rodinný stav, rodinné slavnosti, dny
pracovního klidu. Předpoklady pro harmonický sňatek, problémy výchovy dětí.
Rozvody manželství a jejich příčiny. Mladí a staří pod jednou střechou. Nový
životní styl, mé představy o rodině. Srovnání rodiny u nás a v zemích studovaného
jazyka.
2. Byt a jeho zařízení
Různé způsoby bydlení (rodinný domek, činžovní dům, družstevní byt apod.). Jak
lze získat byt. Ceny za byty, domy, nájmy; trh s byty. Stavební spoření. Vztahy a
problémy mezi majiteli a nájemci. Moderní bytová kultura. Domácí práce.
3. Stravování, restaurace, národní jídla
Jídla a nápoje u nás a v různých zemích studovaného jazyka. Příprava a
uchovávání jídel. Stravování v restauraci. Česká národní jídla. Speciality zemí
studovaného jazyka. Rozdíly ve složení stravy mezi ČR a zeměmi studovaného
jazyka. Prostřený stůl. Zdravá výživa, biopotraviny, škodlivé látky v potravinách.
4. Nákupy, obchody, služby
Nákupy v malém obchodě, v obchodním domě, samoobsluze, supermarketu, ve
speciální prodejně. Názvy důležitého zboží (potraviny, textil, kožené výrobky,
papírnictví, drogerie …). Nakupování na trhu. Nákupy podle katalogu,
prostřednictvím internetu. Reklamace zboží. Různé druhy služeb pro obyvatelstvo.
Opravny zboží.
5. Oblečení a móda
Základní součásti dámského, pánského a dětského oblečení u nás a v zemích
studovaného jazyka. Materiály, barvy, boty, doplňky. Obchody s konfekcí.
Pracovní oděvy. Starožitnosti, použité zboží, second hand. Péče o oděvy a obuv.
6. Povolání, pracovní den, vzdělávání a příprava na povolání
Příprava na povolání a jeho volba. Nejdůležitější a nejvíce ceněná povolání. Moje
povolání. Nezaměstnanost, hledání zaměstnání, rekvalifikace. Problémy na
pracovišti. Můj pracovní den. Rozdíly mezi vzděláváním a přípravou na povolání
u nás a v zemích studovaného jazyka. Život žáků a studentů, školní budova, výuka
a studijní předměty, zkoušky, knihovny, vzdělávání dospělých, výuka cizích
jazyků.

7. Lidské tělo, tělesné a charakterové vlastnosti
Části lidského těla, nejdůležitější vnitřní orgány a jejich funkce, vnější vzhled
člověka, pozitivní a negativní vlastnosti, charakter člověka. Vztahy mezi přáteli,
známými, bližními.
8. Město a venkov
Hlavní budovy v městských centrech, historické památky. Klady a zápory života
ve městech a na venkově. Venkovský dům, polní a zahradní práce, zahradnické
nástroje, domácí zvířata, zemědělské produkty a stroje. Dopravní problémy na
venkově. Možnosti využití volného času (kultura, vycházky apod.).
9. Doprava a její problémy
Doprava pozemní, letecká, lodní, dopravní prostředky, dopravní nehody. Vlaková
a autobusová doprava. Městská hromadná doprava. Jízda na kole. Přípravy na
výlet a na dovolenou. Jména důležitých zemí a měst. Dopravní předpisy. Ženy za
volantem. Přeprava dětí. Přeprava zboží a zvířat. Doprava a životní prostředí.
10. Česká republika
Hlavní památky Prahy, nejdůležitější oblasti ČR, hrady a zámky, západočeské
lázně. Nejznámější památky oblasti, kde žiji. Pohostinnost obyvatel.
11. Způsoby komunikace mezi lidmi
Služby na poště; dopis a jeho náležitosti, odeslání telegramu, balíku; telefonní
hovory; zasílání peněz, spoření, peněžní automaty. E-mail, internet.
12. Udávání času, roční období, počasí a podnebí
Udávání času; různé atmosférické jevy; krátká charakteristika ročních období;
předpověď počasí; globální klimatické změny. Přírodní katastrofy. Názvy
nejdůležitějších nebeských těles.
13. U lékaře, nemoci
Nemoci a jejich příznaky. Civilizační nemoci. U lékaře, u zubního lékaře,
v lékárně. Péče o nemocné. Úrazy, první pomoc. Zdravotní středisko, poliklinika,
nemocnice, lázně. Prevence proti nemocem, správný životní styl.
14. Dovolená, prázdniny, turistika, hotely
Plány a přípravy na dovolenou, různé možnosti trávení dovolené. Aktivity o
dovolené. Dovolená v ČR a v cizině. Dovolená mých snů. Individuální a
kolektivní turistika, cestovní kanceláře. Různé možnosti ubytování. Hotel
(objednávka pokojů, hotelové služby). Masová turistika a její stinné stránky.
Typické suvenýry.

15. Sport a turistika, mezinárodní sportovní akce
Nejdůležitější sporty, sportovní centra, stadiony a sportovní haly. Výstroj pro
sportovce a turisty. Sport a zdraví. Olympijské hry, mezinárodní a domácí
sportovní akce, různé druhy sportů. Některá rizika při provozování sportů.
Profesionální sport a jeho stinné stránky. Špičkoví sportovci.
16.Hromadné sdělovací prostředky
Rozhlas, televize, tisk, moje nejoblíbenější pořady v televizi. Nejdůležitější deníky
v ČR a v zemích studovaného jazyka. Komerční vysílání, reklama. Internet.
17.Kulturní život
Kino, divadlo, hudba, knihy. Návštěva kina, divadla, koncertu. Hudební nástroje.
Známí hudební umělci a skladatelé. Hudební festivaly. Knihovny, výstavy, muzea,
galerie. Kultura každodenního života, osobní vkus (zařízení bytu, design, móda,
životní styl). Masová kultura a kýč.
18.Příroda, fauna, flóra, životní prostředí
Nejdůležitější geografické údaje zemí studovaného jazyka, názvy důležitých
zdomácnělých zvířat a rostlin ve volné přírodě. Návštěva ZOO. Lesy, louky a
jejich ničení. Znečištění vzduchu a vody a jeho hlavní příčiny. Autodoprava a její
vliv na životní prostředí. Vliv atomové energie na životní prostředí. Ozónová díra.
Masová turistika a její vliv na životní prostředí. Ekologové a jejich organizace,
ochrana přírody. Biopotraviny. Kontroverzní biologický výzkum (geneticky
upravené potraviny, klonování zvířat), pokusy na zvířatech pro lékařské účely.
19.Denní program, volný čas
Můj denní program v pracovních dnech a o víkendech, návštěvy známých a
příbuzných, zábava a záliby, možnosti využití volného času; nedostatek času,
stres; povolání a práce jako záliba.
20.Problémy světa, moderní věda a technika
Drogy, kriminalita, prostituce, konzumní společnost, rasismus, negramotnost,
nezaměstnanost. Postavení žen u nás a v zemích studovaného jazyka – předsudky
a realita. Kladné a záporné stránky globalizace. Nové objevy ve vědě a technice.
Moderní elektronické přístroje, využití moderní techniky v zaměstnání a
v domácnosti. Počítač jako pomocník v lidském životě.

