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Témata profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka

Školní rok: 2022/2023 

Obor vzdělání: 64-41-U01 Podnikání
ŠVP: Podnikání

1. My personal profile; my eating habits
(Můj osobni profil; moje stravovací zvyky)

2. Family; daily meals
(Moje rodina; dennijidla)

3. Housing - my house, my fiat; our kitchen, basic equipment
(Bydlení - můj dům, byt; naše kuchyi1, základni vybavení)

4. My town, my village; catering establishment
(Moje město, moje vesnice; druhy stravovacich zaiizeni)

5. Shopping; foodstuffs, storing foodstuffs
(Nakupováni; potraviny, skladování potravin)

6. Fashion, clothes; waiter/cooks uniform
(Móda, oblečení; uniforma kuchaie/čišnika)

7. Interpersonal relationships; eating out
(Mezilidské vztahy; v kavárně, v restauraci)

8. Hobbies, free time activities; travelling - hotels
(Volný čas, koníčky; cestováni - hotely)

9. Sports and games; principles of healthy living
(Sport,' principy zdravého životního stylu)

10. Everyday life - jobs and occupations; work of the waiter/cook
(Každodennl život, zaměstnání; práce číšníka/kuchaře)

11. Schools and education in the Czech Republic; applying or a job, CV
(Školy a vzděláváni v es, žádost o práci, životopis]

12. My school; my practical training
(Moje škola, můj obor,' můj praktický výcvik)

13. Health and body care; recipes, basic ingredients, methods of cooking
(Zdraví a péče o tělo; recepty, základní suroviny, slovesa přípravy)



14. Climate, weather, seasons; hotels, hotel services
(Roční období,počasí, klima; hotely, hotelové služby)

15. Mass media; British cuisine
(Sdělovacíprostředky; britská kuchyně)

16. Culture; other world cusines
(Kultura; další světové kuchyně)

17. Food and drinks in the Czech cuisine; laying the table
(Česká kuchyně,jídla a nápoje;prostírání, nádobí, sklo, příbory)

18. Eating out; menu/drink list
(V kavárně, v restauraci;jídelní a nápojový lístek)

19. Healthy way of life; Czech cuisine
(Zdravý životní styl; česká kuchyně)

20. Travelling, tourism; tourist attractions of the CR and our region
(Cestování, turismus; turistické atrakce ČR a našeho regionu)

Frenštát p. R. 20. 9. 2022

Projednáno v sekci jazykového vzdělávání
Mgr. Ilona Trnková, vedoucí sekce

Schválil: NDr. Ivo Herman, ředitel školy


