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Maturitní okruhy 2016/2017
Anglický jazyk
1.

Family life and its problems, relationships – Rodinný život, rodinné vztahy a problémy

2.

Personal history and description /people´s feelings, appearance and personality/
Osobnost člověka, jeho vzhled a pocity

3.

Education and school activities in my country – České školství

4.

Life in British and American schools – Britské a americké školství

5.

Our republic today /basic geographic and demographic information, living conditions,
living standard, lifestyle, government, political system…/
Česká republika (základní zeměpisné a demografické údaje, životní podmínky a životní
styl, politický systém, vláda…)

6.

My town /village/ favourite place – Moje město (vesnice) oblíbené místo

7.

Great Britain – Velká Británie

8.

Sports in our lives /dangerous sports, sports sponsorship, olympic games…/
Úloha sportu v životě člověka a společnosti, sponzorování

9.

Australia and New Zealand – Austrálie a Nový Zéland

10. Cultural life /cinema, TV, theatre, mass media, press, music … Do we have a global
culture?/
Kulturní život (kino, televize, divadlo, tisk, hudba…)
11. Special days in English speaking countries – Svátky v anglicky mluvících zemích
12. The natural world /animals, weather and climate, global warming…/ - Příroda a počasí
13. Canada – Kanada
14. Building styles through the ages – Stavební styly
15. The United States of America – Spojené státy americké
16. Me and literature – reading for pleasure? /famous writers and their works, my favourite
book…/
Můj vztah k literatuře (známí spisovatelé, má oblíbená kniha…)
17. Clothes and fashion /shopping, advertising…/ - Móda a oblečení (nakupování, reklama)
18. Off to see the world /travelling and tourism, there are six continents in the world…/
Cestování (6 kontinentů světa…)
19. Taking care of yourself /body and soul, eating habits, health and fitness…/
Zdravý životní styl (stravovací zvyklosti, zdraví a pohyb…)
20. Prague – Praha
21. Famous people /life events, success stories, fame and fortune…/
Úspěšní a slavní lidé (životní osudy a úspěchy, sláva a bohatství…)
22. London /but there are a lot of places worth seeing in Great Britain…/
Londýn (…Velká Británie má ale spoustu dalších zajímavých míst…)
23. Occupation and future prospects /my future career, job-hunting, unemployment…/
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Plány do budoucna, zaměstnání (má budoucí kariéra, pracovní příležitosti,
nezaměstnanost…)
24. New York, Washington D. C. /but there are many other fascinating places in the United
States…/
New York, Washington D. C. (Spojené státy a jejich další zajímavá místa…)
25. How people live – problems of today, comforts of modern life /wars, religion, crime and
punishment…/
Jak žijí lidé – problémy dnešní doby, moderní životní styl (války, náboženství, kriminalita
a tresty…)
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