
ANGLICKÝ JAZYK - MATURITNÍ OKRUHY 2018/2019 

Maturitní okruhy pro 3. část ÚMZ z ANJ, obor: HOTELNICTVÍ 

Školní rok 2018/2019 

1. English cuisine 

2. Czech cuisine 

3. UK 

4. Australia and NZ 

5. USA 

6. London 

7. Prague 

8. Czech Republic 

9. Accomodation 

10. English and US traditions and holidays 

11. Czech traditions 

12. Mass Media 

13. My hometown 

14. My school 

15. Restaurants 

 

 

Seznam všeobecných okruhů pro 1., 2. a 4. část ústní maturitní zkoušky, OA 

školní rok: 2018/2019 

Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet témat pro jednotlivé 

tematické okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou 

vztahovat k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. 

Požadavky k maturitní zkoušce tak můžeme vztáhnout k následujícím všeobecným 

okruhům: 

- Osobní charakteristika 

- Rodina 

- Domov a bydlení 

- Každodenní život 

- Vzdělávání 

- Volný čas, zábava, sport a kultura 

- Mezilidské vztahy 

- Cestování a doprava 

- Zdraví a hygiena 

- Stravování 

- Nakupování a služby 

- Práce a povolání 

- Společnost a její problémy 

- Zeměpis a příroda 
 



Maturitní okruhy pro 3. část ÚMZ z ANJ, obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 

Školní rok 2018/2019 

 
 

1. United Kingdom 

2. London 

3. Australia and New Zealand 

4. USA  

5. Czech Republic 

6. Prague 

7. Literature – W.Shakespeare + E.Hemingway 

8. Mass media 

9. New York and Washington DC 

10. Czech traditions and holidays 

11. British and American traditions and holidays 

12. My hometown 

13. Ireland 

 

Seznam všeobecných okruhů pro 1., 2. a 4. část ústní maturitní zkoušky, OA 

školní rok: 2018/2019 

Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet témat pro jednotlivé 

tematické okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou 

vztahovat k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. 

Požadavky k maturitní zkoušce tak můžeme vztáhnout k následujícím všeobecným 

okruhům: 

- Osobní charakteristika 

- Rodina 

- Domov a bydlení 

- Každodenní život 

- Vzdělávání 

- Volný čas, zábava, sport a kultura 

- Mezilidské vztahy 

- Cestování a doprava 

- Zdraví a hygiena 

- Stravování 

- Nakupování a služby 

- Práce a povolání 

- Společnost a její problémy 

- Zeměpis a příroda 
 


