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Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury, anglického a 
německého jazyka v profilové části maturitní zkoušky pro jarní a 

podzimní termín školního roku 2020-2021 

1 Český jazyk a literatura 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 20 pracovních listů svého seznamu četby. 

Pracovní list bude obsahovat výňatek z uměleckého textu (dílo vybráno žákem z oborového 
seznamu) a výňatek z neuměleckého textu. V části, zabývající se uměleckým textem, bude 
žák provádět analýzu textu a pohovoří o literárně historickém kontextu. Druhá část zkoušky 
bude věnována práci s neuměleckým textem.  

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 

Písemná zkouška: 

Žák vypracuje text v požadovaném minimálním rozsahu 250 slov. Budou stanovena 4 
zadání, z nichž si žák jedno vybírá. Zadání může obsahovat výchozí text. Čas na 
vypracování je 110 minut včetně výběru tématu. Žák může pracovat s Pravidly českého 
pravopisu. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 

2 Anglický jazyk 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 25 pracovních listů, tzn. z 25 maturitních témat.  

Pracovní list obsahuje 1 téma, 4-5 podotázek a obrazový materiál k vylosovanému tématu 
tak, aby žák mohl o obrázcích hovořit, popisovat je, srovnávat a spekulovat. Pracovní list 
pro gymnaziální obory dále obsahuje situační dialog, kdy žák diskutuje na konkrétní 
zadanou situaci se zkoušejícím. Pracovní list pro obor obchodní akademie obsahuje místo 
situačního dialogu odbornou podotázku, která slouží k ověření znalosti anglické odborné 
terminologie. 

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 
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Písemná zkouška: 

Žák si vybírá z 3 témat. Požadovaný rozsah práce je 200 až 230 slov. Čas na vypracování je 
60 minut včetně výběru tématu. Žák pracuje se slovníkem. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 

3 Německý jazyk 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 25 pracovních listů, tzn. z 25 maturitních témat.  

Každý z celkových 25 pracovních listů sestává ze 4 částí. V první části jsou uvedeny body 
(struktura), podle kterých je žákovi doporučeno zadané téma zpracovat. V druhé části jsou 
uvedeny dva obrázky (přímo s tématem související), které má za úkol žák popsat a také 
vzájemně porovnat. Třetí částí se rozumí krátký citát, kterému má žák porozumět a 
vlastními slovy jej objasnit. Čtvrtá část je krátký situační dialog, kdy diskutuje na konkrétní 
zadanou situaci se zkoušejícím. Pracovní list pro obor obchodní akademie obsahuje 1 
odbornou podotázku, která slouží k ověření znalosti německé odborné terminologie. 

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 

 

Písemná zkouška: 

Žák vypracuje text v požadovaném minimálním rozsahu 200 slov. Zadání bude stanoveno 
1 nebo 2, přičemž v druhém případě si ze zadání jedno z témat vybírá. Čas na vypracování 
je 60 minut včetně výběru tématu. Žák pracuje se slovníkem. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 
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