
Hotelová škola 

Frenštát pod Radhoštěrn

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Témata profllové maturitní zkoušky z ruského jazyka

Školní rok: 2022/2023

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
ŠVP: Cestovní ruch

1. MoŘ JIHqHb:rH npodiam.; MOH npaasrsxa rrHTaHHJI
(Můj osobní profil; moje stravovací zvyky)

2. MOJI CeMbJI; 6mo.n;a xepea .n;eHb
(Moje rodina; denníjídla)

3. )lú):JIHme - MOŘ .n;OM; xsaprapa; xax )KHByr mona B POCCHH
(Bydlení-můj dům, byt; bydlení v Rusku)

4. MoŘ ropozt, MOJI nepesaa; B03MO)KHOCTH rrHTaHH5I
(Moje město, moje vesnice; druhy stravovacích zařízení)

5. IToKynKH;MocKBa
OVakupován~Moskva)

6. Mona, o.n;e)K,l1;a; M)'H.n;Hp rrosapa, o<pHIJ;HaHTa
(Móda, oblečení; uniforma kuchaře/číšníka)

7. B3aHMOOTHomeHHS! rnozteň; B Ka<pe, B pecropaae
(Mezilidské vztahy; v kavárně, v restauraci)

8. CsočonaoeBpeM5I; xo66H; nyremecraae - rOCTHHHIJ;bl
(Volný čas, koníčky; cestování - hotely)

9. Cnopr; npaanansr szropoaoro CTHlliI )KIf3HH
(Sport; principy zdravého životního stylu)

10. E)Ke.n;HeBHaSI )KH3Hb - uporpcccaa; paňora a,l1;MHHHcrpaTopa, sxcxypcosona, B 61Opo
nyremecrnaň
(Každodenní život,. zaměstnání;práce recepčního, průvodce, v informačním centru)

11. IIIKOJIbHaSI CHCTeMa H 06pa30BaHHe B qp; 3aSIBJIeHHe o npaěae Ha pafiory, 6HOrpa<pH5I
(Školy a vzdělávání v ČR; žádost opráci, životopis)

12. MoS! nncona, MOS! CrreIJ;HaJIbHOCTb; MOJI npaxraxa, rroztroroaxa noesznca
(Moje škola, můj obor; můj praktický výcvik, příprava zájezdu)

13. 3.n;opoBbe H sačora o TeJIe qeJIOBeKa; aarepecasre MeCTa Hemcxoň pecnyčnaxa H
namero peraoaa
(Zdraví a péče o tělo; turistické atrakce České republiky a našeho regionu)



14. Bpesaena rozta, norozta, KJIHMaT; OTeJIb, yCJIyrH orena
(Roční období,počasí, klima; hotely, hotelové služby)

15. Cpezrcrsa MaCCOBOH: HH<l>opMa:U;HH; PyCCKruI KyxHH, Me)l()l;yHapO,ll;Hble KyxHH
(Sdělovacíprostředky; ruská,kuchyně, ostatní světové kuchyně)

16. Kynsrypa; npasrmaxa B qemCKOH: pecnyřinaxe H rro- pyCCKH rOBOpHIn;HX crpanax
(Kultura; svátky v České republice a rusky mluvících zemích)

17. Hemcxaa KyxHH, 6JI1O,ll;a H HarrHTKH; Hemcxaa pecnyčnaxa
(Česká kuchyně,jídla a nápoje; Česká republika)

18. B xadie, B pecropane; MeHlO, MeHlO HamITKOB
(V kavárně, v restauraci;jídelní a nápojový lístek)

19. 3,ll;OpOBbIŘ CTHJIb )l(H3HH; Henrcxaa KyxHH
(Zdravý životní styl; Česká kuchyně)

20. Ilyremecrnae, TypH3M; rro- pyCCKH rosopanrae crpaasr
(Cestování, turismus; rusky mluvící země)

Frenštát p. R. 20. 9. 2022

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

Dr. Ivo Herman, ředitel školy


