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MATURITNÍ TÉMATA 2020/2021
STANOVENÁ PRO KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Obor Cestovní ruch 65-42-M/02
1.

Popis a charakteristika osoby

2.

Rodina

3.

Bydlení

4.

Každodenní život

5.

Vzdělání

6.

Volný čas

7.

Sport

8.

Mezilidské vztahy

9.

Cestování

10.

Zdraví, zdravý životní styl

11.

Jídlo, pití

12.

Nakupování

13.

Práce a zaměstnání

14.

Služby, doprava

15.

Společnost, média

16.

Kultura

17.

Příroda a životní prostředí

18.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

19.

Spojené státy americké

20.

Česká republika, Praha

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z tohoto
jazyka. Témata jsou platná i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Součástí pracovního listu je
ověření znalosti odborné terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání daného oboru:
Odborná témata pro obor Cestovní ruch:
 Průvodce
 Cestovní kancelář
 Informační centrum
 Ubytování
 Typy dovolených
Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného
hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.
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Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá
20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze dvakrát losovat stejné téma.

PÍSEMNÁ PRÁCE
V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Zadání písemné práce obsahuje název
zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i
obrázek, graf.
Písemná práce má 2 části a zastoupeny budou různé slohové útvary.
1.část: v rozsahu 120 – 150 slov
2.část: v rozsahu 60 – 80 slov
Písemná zkouška je hodnocena podle předem dané školní metodiky.
Časová dotace: 70 minut
Povolené pomůcky: Překladový slovník

Schválil: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 23.10.2020
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