
 

P R Ů BĚ H M A TU R I T NÍ  
ZKOU Š KY  Z C IZÍC H  

J A ZY KŮ  
pro školní rok 2021/2022 

             

 
Strana:  1/2 
  
Datum: 30. 09. 2021 

 
 
Společná část: 
 
Didaktický test 
Didaktický test se skládá ze dvou částí: poslechové části (40 minut) a testu čtení 
s porozuměním (60 minut), přičemž poslední část je zaměřena na gramatiku cizího jazyka. 
Během testu není povoleno používat slovník. 
 
Hodnocení didaktického testu 
Didaktický test společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo 
„neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 
 
 
Profilová část: 
 
A) Písemná práce 
 
Písemná práce se skládá ze dvou částí, delší a kratší části. Časový limit pro splnění obou prací 
je 60 minut. Slovník je povoleno používat. 
 
V první části písemné práce je rozsah 130 – 150 slov. Typy textů pro tuto část jsou 
formální/neformální dopis, žádost, článek, popis, charakteristika a vypravování.  
 
Ve druhé části je rozsah 70 – 80 slov zadávanými slohovými útvary jsou pozvánka, vzkaz, 
oznámení, krátký email a návod. 
 
Témata maturitní písemné práce z cizích jazyků navrhuje předmětová komise CJ v počtu 6  
(3 první + 3 druhé části), konečné téma vybírá ředitel školy a předává je zadavatelům práce 
v den konání písemné zkoušky. 
 
Žáci text maturitní písemné práce zaznamenávají na školou stanovené záznamové archy, 
ručně, čitelně; používají modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně 
silně a nepřerušovaně. 
 
Text žáci píší pouze do ohraničených polí záznamového archu. 
 
V případě opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů je zkouška ukončena. 
 
 
B) Ústní zkouška 
 
Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí. Každá část prověřuje jinou dovednost komunikace 
v cizím jazyce. Celá zkouška probíhá v cizím jazyce a trvá 15 minut. Při přípravě, která trvá  
20 minut, je povoleno použít slovník. 
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0. část maturitní zkoušky - představení se komisi a sdělení čísla pracovního listu 
maturitní komisi. Tato část není hodnocena, jde o seznámení žáka s komisí (0,5 min). 
 

1. část ústní zkoušky – v první části zkoušky zkoušející zadá tematicky zaměřené 
otevřené otázky (3 – 6 otázek na dané téma), které je třeba zodpovědět v detailní míře 
(3 min).  
 

2. část ústní zkoušky – obsahuje 3 úkoly. V prvním (1,5 min) žák popíše jeden ze dvou 
obrázků dle své volby. V druhém porovná dva obrázky (1 min). Třetí úkol je 
otevřenou otázkou. Očekává se krátký samostatný projev žáka na dané téma (2,5 min, 
tj. celkem 5 min). 
Témata komunikačních situací odpovídají konverzačním tématům 1. části MZ 
 
 

3. část ústní zkoušky – na základě reálné situace  (4 min) žák se zkoušejícím řeší jednu 
komunikační situaci danou zadáním. V situaci žák vystupuje samostatně, používá 
komunikačních strategií k navázání kontaktu a vyřešení problému stanoveného 
zadáním. Na závěr musí nastat shoda mezi zkoušeným a zkoušejícím. Žák shrne, co 
bylo odsouhlaseno.  
Témata komunikačních situací odpovídají maturitním tématům.  
 

4. část ústní zkoušky – odborná část ověřující znalost terminologie vztahující se ke 
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání (3 min). 
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