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Maturitní témata z anglického jazyka 
 
 
1. The Czech Republic 

- general information, geography, political system, places of general interest, famous Czechs 
 

2. History of Great Britain 
- basic periods, important events, famous personalities in history 
 

3. Great Britain 
- general information, geography, places of general interest 
 

4. The USA 
- general information, geography, places of general interest 
 

5. History of the USA 
- basic periods, important events, famous personalities in history 

 
6. Canada 

- general information, geography, history, places of general interest 
 

7. Australia and New Zealand 
- general information, geography, history, places of general interest 

 

8. Ireland and Irish literature 
- general information, geography, history, places of general interest 
- main representatives of Irish literature 

 
9. London 

- general information, history, places of general interest, transport, shopping and 
entertainment, culture 

 

10. New York and other interesting places in the USA 
- general information, history, places of general interest, transport, shopping and 

entertainment, culture 
 

11. Prague 
- general information, history, places of general interest, transport, shopping and 

entertainment, culture 
 

12. Holidays and traditions in GB and the USA 
- general information, the most significant British and American holidays, comparison 
 

13. British and American systems of government 
- general information, executive, legislative and judicial branches of the government, 

comparison 
 

14. British, American and Czech systems of education 
- general information, comparison 
 

15. Some facts about British literature 
- general information, basic periods, movements and their representatives both in prose and 

poetry 



16. Some facts about American literature 
- general information, basic periods, movements and their representatives both in prose and 

poetry 
 

17. British and American literature in the 20th century 
- basic periods, movements and their representatives both in prose and poetry 

 
18. Sports and games 

- general information, sports and games popular in Great Britain, the USA and the Czech 
Republic, the most important sports events, my own attitude to sport 

 

19. Food and restaurants 
- general information, meals of the day, English, American and Czech cooking and their 

comparison, eating disorders, eating out in a restaurant, different kinds of restaurants 
 

20. Travelling 
- Why do people travel? means of transport, hot spots, the places I have visited 
 

21. Mass media, information and communication technology 
- press, television, radio, Internet in the USA, GB and the Czech Republic, the influence of 

media 
 

22. Environmental issues 
- pollution, greenhouse effect, global warming, protection of animals, plants and trees. What 

to do? 
 

23. European Union and other international organizations  
- member countries, institutions, history, symbols, currency 

 

24. Global problems 
- general information, basic environmental, economic, social and political problems 
 

25. Health and diseases 
- general information, kinds of diseases, diseases in modern society, prevention, healthy 

lifestyle 
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1. Česká republika 

- obecné informace, geografie, politický systém, zajímavá místa, slavní Čechové 
 

2. Historie Velké Británie 
- základní historická období, významné události, historické osobnosti 
 

3. Velká Británie 
- obecné informace, geografie, zajímavá místa 
 

4. USA 
- obecné informace, geografie, zajímavá místa 
 

5. Historie USA 
- základní historická období, významné události, historické osobnosti 
 

6. Kanada 
- obecné informace, geografie, dějiny, zajímavá místa 
 

7. Austrálie a Nový Zéland 
- obecné informace, geografie, dějiny, zajímavá místa 

 

8. Irsko a irská literatura 
- obecné informace, geografie, dějiny, zajímavá místa 
- hlavní představitelé irské literatury 

 
9. Londýn 

- všeobecné informace, historie, zajímavá místa, doprava, nakupování a zábava, kultura 
 

10. New York a další zajímavá místa v USA 
- všeobecné informace, historie, zajímavá místa, doprava, nakupování a zábava, kultura 
 

11. Praha 
- všeobecné informace, historie, zajímavá místa, doprava, nakupování a zábava, kultura 
 

12. Svátky a tradice ve Velké Británii a USA 
- všeobecné informace, nejvýznamnější britské a americké svátky, porovnání 
 

13. Politický systém Velké Británie a USA 
- všeobecné informace, moc výkonná, zákonodárná a soudní, porovnání 
 

14. Školství ve Velké Británii, USA a České republice 
- všeobecné informace, porovnání 

 

15. Britská literatura 
- všeobecné informace, základní období, směry a jejich představitelé v poezii a v próze 
 

16. Americká literatura 
- všeobecné informace, základní období, směry a jejich představitelé v poezii a v próze 

 
 



17. Britská a americká literatura ve 20. století 
- základní období, směry a jejich představitelé v poezii a v próze 
 

18. Hry a sporty 
- všeobecné informace, sporty a hry oblíbené ve Velké Británii, USA a ČR, nejdůležitější 

sportovní události, můj vztah ke sportu 
 

19. Restaurace, oblíbená jídla 
- všeobecné informace, anglická, americká a česká kuchyně a jejich porovnání, poruchy 

stravování, druhy restaurací 
 

20. Cestování 
- způsoby cestování, oblíbené destinace, místa, která jsem navštívil(a) 
 

21. Masmédia, informační a komunikační technologie 
- tisk, televize, rozhlas a Internet v USA, Velké Británii a České republice, vliv masmédií 
 

22. Životní prostředí 
- znečištění, skleníkový efekt, globální oteplování, ochrana zvířat, rostlin a stromů. Co dělat? 
 

23. Evropská unie a jiné mezinárodní organizace 
- členské země, instituce, historie, symboly, měna 

 

24. Globální problémy 
- všeobecné informace, globální problémy v oblasti životního prostředí, ekonomické, sociální 

a politické problémy 
 

25. Zdraví a nemoci 
- všeobecné informace, druhy nemocí, civilizační choroby a jejich prevence, zdravý životní styl 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


