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Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka  

                                               Ústní část maturitní zkoušky 

Ředitel školy spolu s vyučujícími anglického jazyka v rámci předmětové komisi určí obsah 25 
maturitních témat. Maturitní témata školní častí jsou probírané v průběhu čtyř roků, následujícím 
způsobem: 

- 1. ročník: Reálie – anglický mluvicí země, 
- 2. ročník: otázky 8 až 14, 
- 3. ročník: otázky 15 až 21, 
- 4. ročník: otázky 22 až 25 a opakování všech otázek. 

Ústní maturitní zkouška 
Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru mezi žákem a vyučujícím.  
 
STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Část OBSAH Časový 
podíl (min.) 

1. Samostatný ústní projev 

Představení žáka, představení oboru, který žák studuje (užití 
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání). 
Interview: otevřené otázky zkoušejícího z okruhu vylosovaného tématu 
dáných CERMATEM 

3 minuty 

2. 
Samostatný ústní projev s využitím stimulů (obrázků, které sevztahují 

k vylosovanému tématu) - 3 povinné úkoly - popis zvoleného obrázku, 

jednoduché porovnání 2 obrázků, krátký samostatný projev (osobní 

oblast ve vztahu k tématu) 

4 minuty 

3. Školní téma (projev znalosti z oblasti vylosovaného tématu (popis fotek 
vztahující se k tématu) 

5 minut 

4. Interakce – rozhovor na vylosované téma 3 minuty 
CELKEM  15 minut 
 
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Způsob a kritéria hodnocení zkoušky včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného 
hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání 
zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a 



schválená kritéria hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to nejpozději před začátkem konání zkoušky.  

Způsob a kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z AJ ve školním roce 
2020/2021 

Žák losuje číslo jednoho z pracovních listů. 

Obsah a projev zkoušky: 

1. Sdělení odpovídá/neodpovídá zadání 
2. Sdělení je/není souvislé s literárním sledem myšlenek 
3. Komunikativní strategie jsou/nejsou používány vhodně 
4. Pomoc/ asistence zkoušejícího je/není nutná 

Lexikální kompetence: Specifická slovní zásoba je široka/omezená 

1. Specifická slovní zásoba je správně /chybně použitá, brání/nebrání porozumění sdělení 

Gramatická kompetence: 

1. Rozsah mluvnických prostředků je široký /omezený 
2. Mluvnické prostředky včetně PTN jsou /nejsou požity správně 
3. Chyby brání/nebrání porozumění projevu 

Fonologická kompetence: 

1. Projev je plynulý /nesouvislý 
2. Výslovnost je /není správná 
3. Intonace je /není přirozená 

Oblasti hodnocení a bodové vyjádření:  

- maximální počet bodů – 39 (100 %) 
- minimální počet bodů (hranice úspěšnosti) – 18 (46 %) 

Vnitřní podmínka: 

V případě, že žák získá v oblasti hodnocení pod 18 bodu, je celá zkouška neúspěšná. 

Celkové hodnocení zkoušky z anglického jazyka: 
Výborný 39 - 35 b. 
Chvalitebný 34 – 31 b. 
Dobrý 30 – 25 b. 
Dostatečný 25 – 18 b.  
Nedostatečný 17 – 0 b. 
 

Zpracoval: Marilena Nečinová, Mgr.  


