
Maturitní témata z anglického jazyka 

1. The United Kingdom 

2. The United States of America 

3. Holidays and celebrations 

4. Clothes and fashion 

5. Food  

6. Health  

7. Education in the Czech Republic and English speaking     countries 

8. Environment 

9. English speaking countries (Australia, Canada,...) 

10. Jobs 

11. Prague  

12. Science and technology 

13. British literature  

14. The Czech Republic 

15. My town –Litoměřice 

16. Personal history, family, friends 

17. Shopping and shops, services, money 

18. Housing/Living 

19. Leisure time (hobbies and sports ) 

20. Mass media and means of communication  

21. Transport, vehicles, travelling, holidayplans 

22. Entertainment –TV, cinema, theatre, music 

23. American literature 

24. William Shakespeare 

25. Global problems of today 



 

Anglický jazyk  

Maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z písemné a ústní části. 

Náročnost zkoušky odpovídá jazykové úrovni B2.  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na 

volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový 

slovník. Žáci budou vybírat minimálně ze dvou témat, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání 

zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání. 

Žák napíše souvislý text na úrovni B2. 

 

Při ústní části si žáci losují jeden pracovní list z 25 témat.  

 Při přípravě mohou požívat česko-anglický slovník.  

Ústní zkouška se skládá z těchto částí: 

• samostatná souvislá prezentace daného tématu 

• reakce na otázky zkoušejícího 

• popis a porovnání obrázků 

• výrok k tématu, k němuž se žák samostatně vyjádří, případně rozhovor na 

téma shodující se s tématem otázky 

Hodnotí se zpracování zadání, slovní zásoba, její přesnost a použití, mluvnické 

prostředky, jejich přesnost a použití, fonetický projev maturanta, výslovnost a 

plynulost řeči, celková kultura jazykového projevu.  

Výslednou známku tvoří hodnocení z písemné a ústní části v poměru 40:60 

 

 


