
Maturitní zkouška z cizích jazyků 
školní rok 2020-2021 

 

Legislativní rámec 

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 se řídí novelou školského zákona č. 

284/2020 Sb. a Vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění. 

K získání maturitní zkoušky z cizích jazyků je třeba úspěšně složit všechny tři povinné části: 

státní Didaktický test (s výsledkem uspěl/neuspěl) a profilovou (školní) část, sestávající 

z Písemné práce a Ústní zkoušky (PP a ÚZ jsou hodnoceny klasickou školní klasifikační stupnicí 

výborný – nedostatečný, přičemž výsledná známka na maturitním vysvědčení je dána z 60% 

výsledkem ÚZ a ze 40% výsledkem PP). Pokud u některé z těchto tří částí student neuspěje, 

musí jí opakovat. 

 

Písemná práce (PP) 

Písemnou prací se rozumí vytvoření dvou textů o celkovém minimálním rozsahu 200 slov. První 

text je delší a jeho rozsah je dán v intervalu 130-150 slov, druhý text je kratší a jeho předepsaný 

rozsah je 70-80 slov. U delšího textu se zpravidla jedná o vyprávění, popis, formální či 

neformální dopis, žádost, stížnost či úvahu, u kratšího textu o vzkaz, pozvánku, omluvu, 

oznámení apod. 

PP trvá 60 minut, při konání PP má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy stanoví 

pro PP jedno zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání 

PP je stejné pro všechny žáky všech oborů, PP konají všichni žáci ve stejný den a ve stejný čas. 

PP je hodnocena klasickou školní klasifikační stupnicí výborný až nedostatečný. Kritérii 

hodnocení jsou: 

- dodržení předepsaného rozsahu textů 

- dostatečné rozpracování jednotlivých bodů zadání 

- splnění náležitostí kladených na tvorbu formálních a neformálních textů 

- gramatická úroveň textů, pokročilost, komplexnost a správnost gramatických prostředků a 

množství gramatických chyb 

- úroveň, přesnost, adekvátnost a pokročilost slovní zásoby, množství lexikálních chyb 

- celková úroveň a splnění komunikační funkce textů 

 

  



Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku z cizích jazyků stanoví ředitel školy 20 témat. Tato témata jsou v souladu 

s rámcovým a školním vzdělávacím programem a jsou platná i pro opravnou zkoušku a 

náhradní zkoušku. 

ÚZ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahující zadání 

k danému tématu. Struktura ÚZ (a tím tedy i pracovního listu) je následující: 

1. Monologický projev žáka na dané téma v rozsahu 3-4 minut 

2. Dialog zkoušejícího s žákem na dané téma, kdy žák zodpovídá dotazy kladené 

zkoušejícím v rozsahu 3-4 minut 

3. Popis a srovnání dvou obrázků souvisejících s daným tématem – žák popíše a srovná 

dva obrázky a vyjádří svůj názor, rozsah 3-4 minuty 

4. Ověření znalosti terminologie vztahující se ke studijnímu oboru, který žák studuje – žák 

prokáže znalost odborné terminologie a vede s vyučujícím dialog o svém studijním 

oboru, rozsah 3-4 minuty 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ÚZ si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ÚZ trvá 15 

minut, samotná ÚZ trvá rovněž 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Témata pro ústní zkoušku z anglického jazyka 

1. Family life 

2. Housing and living 

3. Food and drinks, eating habits 

4. Free time and entertainment, hobbies 

5. Sports and games 

6. Education, schools 

7. Travelling and transport 

8. Shopping, shops and services 

9. Weather and climate, seasons of the year 

10. Jobs and occupations, future career 

11. Our school 

12. The United Kingdom 

13. The city of London 

14. The United States of America 

15. Washington, New York, American cities 

16. Canada 

17. Australia and New Zealand 

18. The Czech Republic 

19. Prague 

20. Vsetín and its surroundings 
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