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MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka 

pro školní rok 2021/2022 

Studijní obor: GYMNÁZIUM 

 

Společná část: Didaktický test  

Maturitní 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 anglického jazyka. 

Během testu není povoleno používat slovník. 

 

Profilová část: Písemná práce  

Písemná práce se skládá ze dvou částí, delší a kratší. Časový limit pro splnění obou prací je 70 

minut. Při psaní písemné práce je povoleno používat slovník, který neobsahuje kapitoly 

týkající se psaní slohových prací.  

První část písemné práce má 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 AJ navrhuje předmětová komise cizích jazyků, konečné 

téma vybírá ředitelka školy a předává je zadavatelům práce v den konání písemné zkoušky.  

 

Ústní část  

Ústní část maturity se skládá ze čtyř částí. Každá část prověřuje jinou dovednost mluvení v 

anglickém jazyce. Celá zkouška probíhá v anglickém jazyce a trvá 15 minut. Při přípravě, 

která trvá 20 minut, je povoleno použít slovník.  

0. část maturitní zkoušky – představení se 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 (PART ONE) zkoušející zadá tematicky 

zaměřené otevřené otázky (3–6 otázek na dané téma), které je třeba zodpovědět v detailní 

míře (2,5 min). Otázky nejsou žáku známy při přípravě, zná pouze téma. Tato část zkoušky 

ověřuje schopnost žáka reagovat bez předchozí přípravy. 

Tematické okruhy první části:  

1. Holidays and travelling 

2. Home and household 

3. Transport and travelling, means of transport 

4. Life in society, social events 

5. Learning and education, school events 

6. Family, interpersonal relationships 

7. Customs and traditions 

8. Health and body care 

about:blank
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9. Food and drinks, eating out 

10.  Mass media 

11.  Jobs and occupation 

12.  Everyday life 

13.  Hobbies and free time 

14.  Shopping, services 

15.  Sport 

16.  Science and technology 

17.  Culture 

18.  Personal identification and characteristics 

19.  Clothes and fashion 

20.  Climate and weather 

 

2. část ústní zkoušky je rozdělena do 3 úkolů. V prvním (TASK ONE – 2 min) žák popíše 

jeden ze dvou předložených obrázků dle své volby. Ve druhém porovná oba obrázky (TASK 

TWO – 1,5 min). Třetí úkol je otevřenou otázkou. Očekává se samostatný projev žáka na 

dané téma (TASK THREE – 1,5 min).  

Témata komunikačních situací odpovídají tématům 1. části MZ  

 

3. část ústní zkoušky (3,5 min) žák prezentuje za pomoci pracovního listu některé ze 

všeobecných témat.   

Tematické okruhy třetí části: 

1. Holiday accommodation 

2. Daily routines  

3. School and education 

4. Sports and games 

5. Books and literature 

6. Going on holiday 

7. Transport and travelling 

8. Shopping and services 

9. Health and fitness 

10. Food and drinks 

11. Theatre, art and music 

12. Jobs and occupations 

13. Weather and seasons 

14. Mass media 

15. Science and technology in everyday life 

16. Places to live 

17. Holidays and customs 

18. Family and relationships 

19. Clothes and fashion 

20. Film, cinema and TV 

about:blank
about:blank
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4. část ústní zkoušky (3,5 min) – v této části žák se zkoušejícím řeší jednu komunikační 

situaci danou zadáním. V situaci student vystupuje samostatně, používá komunikačních 

strategií k navázání kontaktu a vyřešení problému stanoveného zadáním. Musí nastat shoda 

mezi studentem a zkoušejícím. Student na závěr shrne, na čem se se zkoušejícím domluvili. 

Témata komunikačních situací odpovídají tématům 1. části MZ  

 

Dne 26. 10. 2021 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Struhárová 

Schválila: Mgr. Yvona Klánová, ředitelka školy 
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