Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky

Forma zkoušky: ústní
Předmět: Anglický jazyk

Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru, a to s využitím pracovního listu
obsahujícího zadání ke konkrétnímu jednomu tématu a součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Ředitelka školy stanovila 20 témat, která
vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či opravnou zkoušku. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní
zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Po krátkém
motivačním úvodu (0,5 min, nezapočítává se do hodnocení), následuje první část ústní zkoušky (2,5 min), ve
které žák samostatně hovoří o svém oboru vzdělávání. Tedy jaký obor studuje, na jaké škole, jaké odborné
předměty, jejich náplň. Ve druhé části ústní zkoušky (3 min) má žák v rámci daného tématu v samostatném
ústním projevu popsat obrázek a porovnat dva obrázky, včetně informací k tématu. Ve třetí části ústní zkoušky
(4 min) probíhá samostatný ústní projev na vylosované téma. Ve čtvrté části (5 min) probíhá v rámci daného
tématu ústní interakce – řízený rozhovor s vyučujícím.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá max. 15 minut. Žák má možnost si
během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během přípravy na ústní zkoušku je
povoleno používat slovník.

MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. Česká republika
2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3. Spojené státy americké
4. Kanada
5. Austrálie
6. Nový Zéland
7. Londýn
8. Praha
9. Vzdělávání, školní systém
10. Můj obor, praxe a budoucí kariéra – (předměty, jejich náplň, CV, pracovní pohovor, budoucí
zaměstnání)

11. Zdraví a zdravý životní styl
12. Massmedia a komunikace
13. Moje město/vesnice
14. Svátky v anglicky mluvících zemích (Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s Day, St.
Patrick’s Day, Easter, Independence Day)

15. Dovolená a volný čas
16. Cestování a doprava
17. William Shakespeare
18. Stravování (česká kuchyně)
19. Bydlení
20. Každodenní činnosti (moje denní rutina)

