Maturitní témata pro ústní část nepovinně volitelné zkoušky – Maturita 2018
Anglický jazyk
Obor: 68-43- M/01 Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí

1. Já a moje rodina a přátelé. (Osobní údaje, představení se, seznámení se, popis osob, jejich vzhled a
charakter, povahové vlastnosti.)
2. Naše třída a škola. (školní systém, rozvrh hodin, školní předměty, učitelé, budova školy, školní
systém u nás a v zemích dané jazykové oblasti)
3. Bydlení. (náš dům nebo byt, poloha bytu, místnosti, zařízení, můj pokoj, typy domů, formy bydlení
u nás a v jiných zemích)
4. Režim dne, zvyky, obyčeje a svátky, pracovní a sváteční dny, popis pracovního dne, víkendu a oslav,
zvyky v dané oblasti
5. Prázdniny, dovolená a cestování, plánování a možnosti dovolené, ubytování, stravování, cestovní
kancelář a služby, důvody a příležitosti cestování, dopravní prostředky.
6. Oblékání a móda, nákupy popis oblečení, oblečení k různým příležitostem, druhy obchodů a
rozhovory
7. Masmédia dříve a nyní, komunikace, druhy komunikace, rozhlas a televize, tisk, internet
8. Restaurace, jídelní lístek a objednávání jídel, výběr, platby, řešení problémů s hosty a personálem.
9. Jídlo - česká a mezinárodní kuchyně, oblíbená jídla, zdravá výživa, fast food, příprava jídel.
10. Lidské tělo - zdraví, u lékaře, časti lidského těla, úrazy a nemoci.
11. Země, turistické zajímavosti, orientace na mapě, základní informace o ČR a zemích dané
jazykové oblasti.
12. Město a venkov – orientace ve městě, turistické informace, bydlení ve městě a na venkově. diskutuje o volném čase a jeho využití 13. Volný čas, koníčky, možnosti využití volného času, koníčky
a jejich dělení dle různých kritérií, návštěva kina a divadla.
14. Sport a hry – jejich obliba a dělení, soutěže, amatérský a profesionální sport, doping.
15. Zaměstnání – volba povolání, druhy zaměstnání, hledání zaměstnání – životopis.
16. Počasí, příroda a její ochrana, roční období, druhy počasí, předpověď počasí, přírodní katastrofy,
znečištění životního prostředí, ochrana životního prostředí.
17. Hotel a formy ubytování, druhy ubytování, zaměstnanci, rezervace, recepce, vybavení a služby
v hotelu.
V Nejdku dne 25. srpna 2017
Mgr. Josef Dvořáček,
ředitel školy v. r.

