
 

MATURITNÍ OKRUHY 

Obor: Mechanik seřizovač 

Předmět: Anglický jazyk 

 

1. The Czech Republic and Prague Česká republika a Praha (obecné informace, 

zajímavosti, významné osobnosti). 

2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and London Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska a Londýn (obecné informace, zajímavosti, 

významné osobnosti…). 

3. The United States of America and New York Spojené státy americké a New 

York(obecné informace, zajímavosti, významné osobnosti…). 

4. Holidays and celebrations in the Czech Republic. Svátky a oslavy (nejdůležitější 

svátky, tradice a festivaly, a způsob, jakým se slaví v ČR). Holidays – může znamenat svátky 

(Vánoce, Velikonoce, ...), ale i dovolenou. Máte na výběr, jak téma pojmete. 

5. Holidays and celebrations in the UK and the USA. Svátky a oslavy (nejdůležitější 

svátky, tradice a festivaly, a způsob, jakým se slaví ve Velké Británii a USA -porovnání). 

6. Strakonice - the town where I live or study. Strakonice -  město, kde žiji nebo 

studuji (nejvýznamnější turistické atraktivity, dopravní možnosti města, kulturní život, 

možnosti volnočasových aktivit a další služby, vztah k městu...) 

7. My everyday life. Můj každodenní život (denní program, průběh obyčejného dne 

středoškolačky/ středoškoláka) 

8. My family. Moje rodina (podrobný popis situace v rodině, charakteristika 

jednotlivých vztahů k členům v úzkém kruhu rodiny, domácích mazlíčcích...) 

9. My best friend. Můj nejlepší přítel (popis nejlepšího kamaráda: vzhled, charakter, 

společné zájmy, plány do budoucna, důvody, proč se s ním autor kamarádí...) 



10. Housing and living/My house. Bydlení/Můj dům (typy domů, bytů; životní styl v 

různých částech světa – porovnání možnosi bydlení v Anglii, ČR a Americe, popis vlastního 

domu a pokoje...). 

11. Food and drinks. Jídlo a pití (Česká a mezinárodní kuchyně, stravování, rychlá 

občerstvení a zdravá strava, oblíbený recept) 

12. Sports and games. Sport a hry (rozdělení, můj vztah ke sportu, národní sporty, 

slavní sportovci, slavné soutěže a závody). 

13. Shopping. Nakupování (druhy obchodů, způsoby placení, šetření a utrácení, běžné 

každodenní nakupování…). 

14. Travelling and transport. Cestování a doprava (dopravní prostředky a jejich 

porovnání, oblíbené turistické destinace, má zkušenost s cestováním…). 

15. Weather/time. Počasí / čas (jednotlivá roční období z hlediska počasí a aktivit, 

která se k dané době vztahují) 

16. Living in the city or in the country. Život ve městě nebo na venkově (rozdíly mezi 

venkovem a městem a jejich hlavní výhody a nevýhody). 

17. Healthy lifestyle. Zdravý životní styl (zdravé a nezdravé stravovací návyky,) 

18. Free time, hobbies and interests. Koníčky a zájmy (oblíbené aktivity, netradiční 

zájmy, můj volný čas) 

19. Culture and entertainment. Kultura a zábava (divadlo, kino, hudba, výtvarné umění, 

literatura apod.). 

20. School and education. Škola a vzdělávání (typy škol, slavné školy v ČR a ve světě, 

moje zkušenost se školou…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


