
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 

 

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka 

 

Obor:   75-41-M/01 Sociální činnost 

Třída:  4. C 

Platnost:  termín jaro 2022, podzim 2022 

 

Tematické okruhy: 
 
Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rod. vztahy); 
osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov a bydlení (např. můj 
pokoj, náš dům/byt); volný čas a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky); 
prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, v otázkách bydlení) apod. 
Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. 
výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod. 
Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a 
kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské 
problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. 
svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do/ze zahraničí, turistika); život v 
jiných zemích (např. mateřský jazyk/cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); světové události a témata (např. 
sportovní a kulturní události) apod. 
 
Všeobecná témata 
 
Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet témat pro jednotlivé tematické okruhy však 
nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat k několika tematickým okruhům a 
vzájemně se mohou prolínat.  
 

1. Osobní charakteristika 
2. Rodina 
3. Domov a bydlení 
4. Každodenní život 
5. Vzdělávání 
6. Volný čas a zábava 
7. Mezilidské vztahy 
8. Cestování a doprava 
9. Zdraví a hygiena 
10. Stravování 
11. Nakupování 
12. Práce a povolání 
13. Služby 
14. Společnost 
15. Zeměpis a příroda 

Zdroj: http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html, staženo dne 11. 9. 2013 

http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html


 

Odborná témata 

 

1. Zdravý životní styl 
2. Lidské tělo 
3. Nemoci, choroby a jejich symptomy 
4. V ordinaci u lékaře 
5. V nemocnici  
6. Péče o osobní hygienu kojenců 
7. Hygienická péče o klienta 
8. Péče o klienta – historie a současnost 

Pozn.: Stejně jako všeobecná témata, i odborná témata se mohou vzájemně prolínat. 

 

 

Projednáno předmětovou komisí dne: 31. 8. 2021 

Schváleno a zveřejněno statutárním zástupcem školy dne: 31. 8. 2021 

 

……………………………………... 

Mgr. Ludmila Pavlátová 

ředitelka školy 


