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1. My family – osobní charakteristika, rodina 
2. Housing – domov a bydlení, bydliště a jeho okolí, domácnost 
3. My daily routine – můj každodenní život, společenské události 
4. Education system – systém vzdělávání  v České republice, Velké Británii a USA 
5. Leisure time – volný čas a zábava, koníčky a záliby 
6. Sport – proč lidé sportují, vnitřní, venkovní a sezónní sporty, oblíbené sporty v České 

republice, Velké Británii a USA 
7. Fashion – podle čeho si vybíráme oblečení, sezónní oblečení, kde nakupujeme oblečení 
8. Travelling and transport – cestování a doprava, rozdělení dopravy, proč lidé cestují, výlety 
9. Health and diseases – prevence nemocí, dětské nemoci, epidemie, návštěva lékaře, léčba  
10. Food and meals – rozdíly mezi stravováním v České republice, Velké Británii a USA, tradiční 

jídla  
11. Shopping – nakupování a životní styl, typy obchodů, výhody a nevýhody nakupování online 
12. Jobs – rozdíl mezi manuální a duševní prací, definice a rozdíly mezi státním a soukromým 

sektorem, vysněné povolání  
13. Living in the city or country – život ve městě a na vesnici, výhody a nevýhody 
14. Weather and seasons – počasí v České republice, popis jednotlivých ročních období 
15. Prague – kde se nachází Praha, významné památky v Praze, Karel IV. 
16. Czech Republic – kde leží Česká republika, populace, hlavní město, významné památky, řeky, 

pohoří, průmysl 
17. Great Britain – kde leží a z čeho se skládá Velké Británie, hlavní město, významné památky, 

řeky, pohoří, průmysl  
18. London – kde se nachází Londýn, významné památky, královská rodina, Parlament 
19. USA – kolik má států, hlavní město, další významná města, národní parky 
20. Festivals and holidays – tradiční svátky v České republice, jak se slaví Vánoce a Velikonoce v 

České republice, Velké Británii a USA 

Odborné otázky pro obor Informační technologie: 

21. Computer, Hardware and Software – hardwarové a softwarové vybavení počítače 
22. History of computer development – historie vývoje počítačové techniky 
23. Communication and social networking sites – komunikace a sociální sítě 
24. Websites – webové stránky 
25. Operation systems – vývoj operačních systémů počítače a mobilního telefonu 

Odborné otázky pro obor Hotelnictví: 

21.  At the reception – práce na recepci 
22. Favourite tourist destinations – oblíbené turistické destinace v ČR a v zahraničí, cestování za 

odpočinkem a za poznáním 



23. Traditional cuisine in the Czech Republic, Great Birtain and USA – tradiční kuchyně v České 
republice, Velké Británii a USA 

24. Transport services – dopravní služby, výhody a nevýhody soukromé a veřejné dopravy 
25. My favourite recipe – můj oblíbený recept 
 
Accommodation on holidays – ubytování na dovolené, výhody a nevýhody ubytování v hotelu 

(all-inclusive), hostelu, apartmánech, v bungalovech. 
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