
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 

Maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a 

profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Společná část MZ 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. 

 

Profilová část MZ 

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka se skládá ze zkoušky konané formou písemné práce a formou 

ústní zkoušky. 

 

Písemná práce profilové části MZ trvá 60 minut a je složena ze dvou částí.  

Délka první části je v rozsahu minimálně 140 slov (typem textu může být formální dopis, neformální dopis, 

článek, recenze, popis, vypravování). Délka druhé části se pohybuje v rozsahu minimálně 60 slov (typem textu 

může být krátký dopis, email, vzkaz, návod, oznámení, pozvánka). 

U písemné práce studenti mohou používat překladový slovník. 

Způsob záznamu PP - ručně (nesmazatelným perem, propisovací tužkou) na školou označené listy papíru. 

 

Ústní zkouška profilové části MZ před zkušební komisí má délku trvání 15 minut.  

Ústní zkouška z cizího jazyka konaná před zkušební maturitní komisí musí být monotematická. 

ÚZ se skládá z 25 témat, bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

monotematického pracovního listu, součástí je také odborná terminologie vztahující se k danému oboru 

vzdělání, a to v minimálním rozsahu 20 %.  

ÚZ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke 

konkrétnímu tématu. 

 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

Hodnocení profilové části MZ z cizího jazyka 

Dílčí zkoušky profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka jsou hodnoceny zvlášť. Hodnocení písemné práce 

tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové části MZ z cizího jazyka. 


