
 

 

 

 
                                                                    

Kritéria a požadavky profilové maturitní zkoušky  
z předmětu Anglický jazyk  

 

 
Maturitní zkouška vychází z RVP z něhož vychází školní vzdělávací program a učební plán školy a 
zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti žáka v těchto oblastech: jazykové, komunikační a 
odborné terminologie. Komplexně odpovídá požadovaným kompetencím absolventa v rozsahu studia 
daného oboru. Způsob a forma ověřování znalostí a dovedností je stanoven v souladu s prováděcí 
vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má dvě části: 
písemnou práci a ústní zkoušku. Jsou ověřovány receptivní, produktivní a interaktivní řečové 
dovednosti žáka. 
 
Písemná práce 
 
Žák, prokáže osvojení následujících dovedností: 
 
1. dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky 
● využívá znalostí jazykové normy a kodifikace (pravopis, morfologie, slovotvorba); 
● použije jazykové prostředky adekvátní dané komunikační situaci; 
● prokáže šíři a pestrost slovní zásoby; 
 
2. uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu 
● ovládá zásady výstavby větných celků; 
● vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text. 
● vytvoří text odpovídající zadané charakteristice textu, přičemž charakteristikou textu se rozumí: typ 
textu, formální náležitosti textu, funkční styl, slohový postup a zadané téma. 
 
3. dovede 
● popsat místo, cestu, věc, osobu; 
● popsat zážitek, událost, zkušenost, děj; 
● popsat pocity a reakce, např. lítost, radost, libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, 
   obavu; 
● popsat a/nebo představit sebe i druhé; 
● vyjádřit názor / postoj / morální stanovisko; 
● vyjádřit vlastní myšlenky; 
● vyjádřit úmysl, přání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.; 
● vysvětlit určité činnosti a/nebo skutečnosti; 
● vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému; 
● vysvětlit, co považuje za důležité; 
● sdělit / ověřit si informace a zprávy; 
● požádat o informace; 
● zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; 
● shrnout a/nebo využít faktografické informace. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ústní zkouška 
 
Žák, prokáže osvojení následujících dovedností: 
 
1. dovede 
● popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost, zážitky apod.; 
● popsat a/nebo představit sebe i druhé; 
● poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace; 
● uvést podrobnosti; 
● srovnávat různé alternativy; 
● vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje apod.; 
● postihnout podstatu myšlenky nebo problému; 
● vyjádřit vlastní názor; 
● vyjádřit souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod.; 
● vyjádřit své názory, reakce, plány a jednání; 
● vyjádřit důvody možného problému; 
● vyprávět skutečný i smyšlený příběh; 
● přiblížit obsah knihy, filmu, divadelního představení; 
● použít vhodné komunikativní strategie. 
 
2. ústní interakce  
● získat, předat, ověřit a potvrdit si informace; 
● udílet pokyny; 
● zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor; 
● vyzvat partnera v komunikaci; 
● stručně komentovat vyjádřený názor; 
● reagovat na vyjádřené pocity; 
● zodpovědět běžné dotazy; 
● zodpovědět otázky týkající se podrobností; 
● použít vhodné komunikativní strategie. 
 
3. prokáže znalost odborné terminologie  
● představí zaměstnance autoservisu; 
● pojmenuje pracovní části dílny; 
● pojmenuje základní vybavení dílny a popíše k čemu slouží; 
● pojmenuje bezpečnostní tabulky a vydá základní bezpečnostní pokyny pro práci v dílně; 
● pojmenuje dopravní značky; 
● pojmenuje základní nářadí automechanika; 
● popíše základní části motoru a palivového systému; 
● pojmenuje a stručně popíše fáze čtyřdobého motoru; 
● popíše fáze zapalování; 
● popíše palubní desku; 
● popíše základní části motoru a palivového systému; 
● popíše fáze čtyřdobého motoru; 
● pojmenuje části kola; 
● pojmenuje části karoserie automobilu; 
● pojmenuje části motocyklu; 
● popíše princip hybridních vozidel 
● pojmenuje vybrané technické zkratky 
 
Témata a komunikační situace se týkají těchto oblastí: osobní (rodina, přátelé, život ve městě / na 
venkově, koníčky, zájmy apod.), veřejné (doprava, služby, společenské události, kultura a sport, 
životní prostředí, příroda, sdělovací prostředky apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, jazykový 



 

 

 

kurz apod.), pracovní (brigáda, plány do budoucna, běžné profese apod.), odborné specifikace 
spojené s daným oborem a reálií (život, tradice, kultura v anglicky hovořících zemích). 
 
Základní specifikace profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka  
 
Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní. Skládá se z 
písemné práce a ústní zkoušky. Váhy dílčích zkoušek pro celkové hodnocení jsou v poměru 40% 
písemná práce : 60% ústní zkouška. 
 
Písemná práce  
 
Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 
200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák 
možnost použít překladový slovník, žádné další pomůcky vyjma psacích potřeb není dovoleno 
používat. Písemná práce je hodnocena hodnotitelem v rámci školy, ve které žák maturitní zkoušku 
koná.  
Pro písemnou práci ředitel školy stanovil 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Žák si jedno téma zvolí. 
Způsobem záznamu vytvářeného textu se rozumí ruční zápis na orazítkované záznamové archy. 
 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
 
Ústní část zkoušky ověřuje praktické komunikační dovednosti a přiměřenou analýzu a souvislý 
samostatný ústní projev nebo interakce.  
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 
programem stanovil 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího monotématickou část ke konkrétnímu tématu a zadání ověřující znalost terminologie 
vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
stejné téma. 
Ústní zkouška je hodnocena hodnotitelem v rámci školy, ve které žák maturitní zkoušku koná.  
 
 
Datum a místo vydání  29.10.2020 Karlovy Vary                                        Ředitel školy Ing. Jiří Juránek 
Dokument je platný od 29.10.2020 do vydání nového 
 

  
 
 
 
 


