
Hotelová škola 

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252,74401 Frenštát pod Radhoštěm

Témata profllové maturitní zkoušky z ruského jazyka

Školní rok: 2022/2023

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP: Hotelový provoz a gastronomie

1. MoŘ JIHqHbm npodrans; MOH rrpHBbJlIKH rrHTaHH5I
(Můj osobníprojil; moje stravovací zvyky)

2. M051 CeMb5l; fimozta xepea ,neHb
(Moje rodina,' denníjídla)

3. )KHnHlIJ;e - MOŘ ,nOM; xsaprapa; naura KyxH5I, OCHOBHoe očopynosaaae
(Bydlení-můj dům, byt; naše kuchyň, základní vybavení)

4. MoŘ ropozt, M051 nepesna; B03MO)l(HOCTH rrHTaHH5I
(Moje město, moje vesnice; druhy stravovacích zařízení)

5. Iloxynxa; npoztyxrsr, xpanenae npozryxros
(Nakupování;potraviny, skladování potravin)

6. Mozra, o.n:e)l(,L(a; MYH,nHp nosapa, o<pHIJ;HaHTa
(Móda, oblečení; uniforma kuchaře/číšníka)

7. B3aHMooTHomeHH5I rnozteň; B xadie, B pecropaae
(Mezilidské vztahy; v kavárně, v restauraci)

8. CsočonaoeBpeM5I; xo66H; nyreurecrnae - rOCTHHHllbI
(Volný čas, koníčky; cestování - hotely)

9. Cnopr; npamnmsr szroposoro CTHAA )l(H3HH
(Sport;principy zdravého životního stylu)

10. E)I(e,nHeBHa5I )l(H3Hb - nporpeccaa; pačora orpauaaara/rroaapa
(Každodenní život, zaměstnání; práce číšníka/kuchaře)

11. IIIKonbHa5I CHCTeMa H 06pa30BaHHe B lIP; 3a51BneHHe o npaěsre Ha pa60TY, 6Horpa<pH5I
(Školy a vzdělávání v ČR; žádost opráci, životopis)

12. M051 nncorra, M051 cnenaansaocrs; M051 npaxraxa
(Moje škola, můj obor; můj praktický výcvik)

13. 3.n:opoBbe H sačora o rene xenoaexa; penenrsr, aarpezraerrrsr, rnaronsr
rrpHrOTOBneHH5I
(Zdraví a péče o tělo; recepty, základní suroviny, slovesa přípravy)



14. Bpexrena rozta, norona, KJUIMaT; yCJIynI orena
(Roční období,počasí, klima; hotelové služby)

15. Cpeztcrsa MaCCOBOll HH<popMaU;HH; PyCCKM xyxns
(Sdělovacíprostředky; ruská kuchyně)

16. Kynsrypa; KyxHH ztpyrax Ha,llHll
(Kultura; další světové kuchyně)

17. Hemcxaa xyxaa, čmona H HarrHTKH; cepsapoaxa CTOJIa, nocyzta, CTeKJIO, npačopsr
(Česká kuchyně,jídla a nápoje;prostírání, nádobí sklo, příbory)

18. B Ka<pe, B pecropane; MeHlO, MeHlO HarrHTKOB
(V kavárně, v restauraci;jídelní a nápojový lístek)

19. 3.n:OpOBblll CTHJIb :>KH3HH; Hemcxaa xyxaa
(Zdravý životní styl; Česká kuchyně)

20. Ilyremecrnae, TypH3M; .n:OCTOrrpHMe-qaTeJIbHOCTH lIP H naurero peraoaa
(Cestování, turismus; turistické atrakce ČR a našeho regionu)

Frenštát p. R. 20. 9. 2022

Projednáno v sekci jazykového vzdělávání
Mgr. Ilona Trnková, vedoucí sekce

Schválil: r. Ivo Herman, ředitel školy


