
 

 

 Témata pro zpracování 3. části  
ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka 2019/2020 v jarním i podzimním termínu 

 
 

Number:  Topic: Specification:    

1. Languages and customs English and other foreign languages,  
customs in different countries 

1. Jazyky a společenské 
zvyklosti 

Angličtina a další cizí jazyky, 
společenské zvyklosti v různých zemích 

2. London, the Capital Geographical and historical facts, 
culture and art, politics, sightseeings, 
the Royal Family …  

2. Hlavní město Londýn Zeměpisné a historické reálie, kultura a 
umění, politika, památky, královská 
rodina … 

3. 
 

Prague, the Capital Geographical and historical facts, 
culture and art, politics, sightseeings...  

3. Hlavní město Praha Zeměpisné a historické reálie, kultura a 
umění, politika, památky … 

4. The U.S.A History, political system, geography,  
culture and art, sightseeings, famous 
people,… 

4. USA Historie, politický systém, geografická 
poloha, kultura a umění, památky, 
známé osobnosti … 

5. The Czech Republic History, political system, geography, 
education, culture 

5. Česká republika Historie, politický systém, geografická 
poloha, vzdělávání, kultura… 

6. Healthy life style Illnesses, medicine, keeping fit, seeing 
a doctor 

6. Zdravý životní styl Nemoci, medicína, ochrana vlastního 
zdraví, návštěva lékaře 

7. Housing House or flat?, household chores, 
sharing a flat, neighbouring 

7. Bydlení Dům či byt?, domácí práce, 
spolubydlení, sousedé … 

8.  My future plans and career My future plans, job, family… 8. Plány do budoucna, 
kariéra 

Má budoucnost - plány, práce, rodina…  

9. Addiction Kinds of addiction, cause and effect, 
prevention, help 

9. Závislosti Typy závislostí, příčiny a následky, 
prevence, pomoc 



 

 

10.  Nature and environment Environment, natural disasters, global 
issues, renewable resources, 
weather… 

10. Příroda a životní 
prostředí 

Příroda, přírodní katastrofy, globální 
problémy, obnovitelné zdroje, počasí … 

11. Mass media Newspapers, TV, radio, the Internet ... 11. Masmédia Noviny, televize, rádio, internet … 

12. Country life vs. city life Typical features, advantages and 
disadvantages, … 

12. Život na venkově a 
ve městě 

Znaky, výhody a nevýhody, současný 
trend … 

13. Festivals and Bank Holidays in 
the UK 

Christmas, Easter, Guy Fawkes’ Day, 
Burns Night, St. Patrick’s Day,… 

13. Festivaly a svátky 
v UK 

Vánoce, Velikonoce, Guy Fawkes’ Day, 
Burns Night, St. Patrick’s Day,… 

14. Festivals and Bank Holidays in 
the USA 

Christmas, Easter, Halloween, 
Independence day, Thanksgiving 
day,… 

14. Festivaly a svátky v 
USA 

Vánoce, Velikonoce, Halloween, Den 
nezávislosti, Den díkůvzdání … 

15. My hometown and its 
surrounding 

Facts, citizens, culture in my 
hometown, my community activities, 
shopping and services 

14. Mé město a jeho 
okolí 

Fakta, obyvatelé, kultura v mém městě, 
aktivní zapojení do života v mém 
městě, nakupování a služby 

16. 
 

British and American writers Famous and/or my favourite writers 
and their life and work 

15.  Britští a američtí 
spisovatelé 

Známí a/nebo moji oblíbení spisovatelé 
jejich život a dílo  

17. W. Shakespeare His life and work 16. W. Shakespeare Jeho život a dílo 

18. Internet Web pages, social networks, 
eshopping, risks, advantages … 

17. Internet Internetové stránky, sociální sítě, 
nakupování, rizika, výhody …  
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