
 

MATURITNÍ OKRUHY 

Obor: Podnikání 

Předmět: Anglický jazyk 

 

1. Czech Republic/Prague – Česká republika/Praha (obecné informace, 

zajímavosti, významné osobnosti…) 

2. Great Britain/London – Velká Británie/Londýn (obecné informace, 

zajímavosti, významné osobnosti…) 

3. U.S.A./New York – USA/New York (obecné informace, zajímavosti, 

významné osobnosti…) 

4. Public holidays/festivals in U.S.A./UK - Státní svátky a festivaly ve Velké 

Británii/USA (nejdůležitější svátky, tradice a festivaly, způsob jakým se 

slaví…) 

5. Public holidays/festivals in Czech Republic – Státní svátky a festivaly 

v České republice (nejdůležitější svátky, tradice a festivaly, způsob jakým 

se slaví….) 

6. My hometown – Mé rodné město (historie, památky, sportovní a kulturní 

vyžití, obchody, školy…) 

7. My best friend – Můj nejlepší přítel/přítelkyně (vnější i vnitřní 

charakteristika, společné záliby, názory, postoje…) 

8. My family – Má rodina (popis jednotl. členů rodiny, vztah k rodině, 

budoucí představa o rodině…)                      

9. My everyday life/my daily routine - Můj každodenní život (popis běžného 

pracovního dne, rozdíl mezi pracovními dny a víkendy…) 

10. Housing and living/my house – Bydlení/můj dům (druhy bydlení a jejich 

výhody a nevýhody, popis mého domu/bytu/okolí, budoucí změny…) 

11. Fashion – Móda (různé styly oblékání, nejnovější móda, oblíbený styl…) 

12. Food and drink – Jídlo a pití (Česká a mezinárodní kuchyně, tradiční jídla, 

denní stravování, rychlá občerstvení…) 



13. Sports and games – Sport a hry (rozdělení, můj vztah ke sportu, národní 

sporty, slavné soutěže, slavní sportovci…) 

14. Shopping and services – Nakupování a služby (angl. názvy obchodů a 

druh zboží, každodenní nakupování, slevová šílenství….) 

15. Travelling and transport – Cestování a doprava (důvody k cestování, 

dopravní prostředky, nutné dokumenty, oblíbené destinace…) 

16. Weather and seasons - Počasí a roční období (jednotl. roční období a 

s tím spojené počasí a aktivity, oblíbené roční období…) 

17. Living in the city/country – Život ve městě/na venkově (rozdíly mezi 

městem a venkovem a jejich výhody a nevýhody…) 

18. Healthy lifestyle – Zdravý životní styl (zdravé a nezdravé stravovací a 

životní návyky…) 

19. Leisure time and hobbies – Volný čas a koníčky (oblíbené aktivity, můj 

volný čas…) 

20.  Culture and entertainment – Kultura a zábava (divadlo, kino, hudba, 

literatura….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


