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MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Společná část Profilová část 

 centrálně zadává a vyhodnocuje Cermat 

 obsah dle katalogu požadavků* 

 zadává a vyhodnocuje škola 

 obsah dle katalogu požadavků, RVP a ŠVP* 

didaktický test písemná práce ústní zkouška 

poslechová část jazykové vědomosti a dovednosti 
 1. část: 130 – 160 slov 

 2. část: 70 – 80 slov 
před zkušební maturitní komisí 

40 minut 70 minut 70 minut 
 20 minut příprava 

 samotná zkouška max. 15 minut 

celkem 110 minut/použití slovníku není povoleno použití slovníku je povoleno** 

 test je hodnocen pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti 

 hodnocení písemné práce 
tvoří 40 % celkového 
hodnocení profilové části 

 hodnocení ústní zkoušky tvoří 
60 % celkového hodnocení 
profilové části 

 kritéria hodnocení stanovuje Cermat 
 kritéria hodnocení navrhuje ředitelka školy ve spolupráci s 

vyučujícími cizích jazyků a schvaluje zkušební maturitní komise 

 žák z této části neobdrží na vysvědčení známku 

 úspěšné složení testu je podmínkou složení celé zkoušky 
 žák z této části obdrží na vysvědčení známku 

 žák vykoná celou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny 3 zkoušky společné i profilové části 

* https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku 

**slovník nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci 

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
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ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA – ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika ústní zkoušky 

Ústní zkouška se skládá ze tří částí, které obsahují otevřené úlohy vyžadující širokou odpověď. Odpovědí je samostatný ústní projev nebo 

interakce. Každá část je uvedena instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Žák si losuje pouze jedno téma. Příprava na zkoušku je stanovena na 

20 minut, během této přípravy má žák k dispozici slovník, atlas světa, případně další doplňkové stimuly (např. obrazové materiály). Součástí 

zkoušky je i anglické jazykové portfolio, které student předloží komisi při losování otázky. Zkouška samotná trvá nejdéle 15 minut.  

 

část čas (v minutách) popis 

1.  3  
samostatný ústní projev s doplňujícími otázkami zkoušejícího:  
žák se detailně představí (identita, koníčky, zájmy, rodinné prostředí a přátelé) 

2.  8 
samostatný ústní projev: 
popis obrázku, porovnání dvou obrázků, poskytnutí informací k vylosovanému tématu 

3.  4 
interakce: 
žák v odpovídající míře podrobnosti zodpoví 3 – 5 otázek, které se týkají vylosovaného tématu 

 

Hodnocení ústní zkoušky 

  

Bodové hodnocení jednotlivých částí zkoušky 

část maximální počet bodů 

1.  6 

2.   15 

3.  9 

fonologická kompetence 3 

celkem 33 
 

Hodnotící tabulka 

Počet bodů známka 

33 – 29 1 

28 – 25 2 

24 – 20 3 

19 – 16 4 

15  –  0 5 
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Témata pro ústní maturitní zkoušku – anglický jazyk 

Praktická sestra Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Sociální činnost Pedagogické lyceum 

1. Healthy and unhealthy 
lifestyle 

1. Healthy and unhealthy 
lifestyle 

1. Healthy and unhealthy 
lifestyle 

1. Healthy and unhealthy 
lifestyle 

2. My professional training 2. My professional training 2. My professional training 2. My professional training 

3. Medical care 3. School life and after school 
activities 

3. Social care sector 3. Czech educational system 

4. Being a medical nurse 4. Being a teacher 4. Being a social worker 4. Being a teacher 

5. The Czech Republic and the place I live in 

6. The USA and Canada 

7. The UK, New Zealand, Australia 

8. Daily routine 

9. Relationships 

10. Housing 

11. Holiday customs in the Czech Republic and in English speaking countries 

12. Cultural life 

13. Shopping and services 

14. Food and eating out 

15. Geography, weather and seasons 

16. Jobs 

17. Fashion 

18. Literature and mass media 

19. Sports and leisure time activities 

20. Transport and travel 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – PÍSEMNÁ PRÁCE 

Charakteristika  

Písemná práce se skládá ze dvou částí. V každé z nich žák zpracovává jedno téma ve stanoveném slohovém útvaru a délce. Celkový minimální 

rozsah obou textů je 200 slov. Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově 

nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny jasně a srozumitelně. Požadovaný písemný projev se vztahuje ke 

konkrétním a běžným tématům a situacím, s nimiž se žák může setkat v každodenním životě. Na písemnou práci je vyhrazeno 70 minut. Součástí 

těchto 70 minut je i čas na přečtení a promyšlení zadání. Je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohy věnované korespondenci. 

Požadované slohové útvary 

1. část 2. část 

rozsah 130 – 160 slov rozsah 70 – 80 slov 

 korespondence 

 charakteristika 

 vypravování 

 článek 

 popis 

 korespondence 

 popis 

 zpráva 

 oznámení 

 instrukce, návod 

 

Hodnocení písemné práce 
 

 
Kritéria 

část 1. 2. 

Obsah 9 6 

Styl a organizace textu 9 6 

Slovní zásoba a pravopis 9 6 

Gramatika 6 4 

celkem za každou část 33 22 

celkem 55 
 

Hodnotící tabulka 

počet bodů známka 

55 – 49 1 

48 – 41 2 

40 – 33 3 

32 – 27 4 

26  –  0 5 
 


