
Tyto požadavky jsou stejné jak pro zkoušku profilovou školní, tak pro zkoušku, která je 

vázaná na státní část 

1. Písemná práce   (Writing)  

2. Ústní část    (Speaking) 

 

Písemná práce  

 

Písemná část maturitní zkoušky je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního 

rámce 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

Písemnou práci tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém i 

anglickém jazyce.  Požadovaný rozsah textu je vždy uveden v instrukcích. Během testování je 

povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou psanému projevu. 

Doba trvání: 1hod 30 min 

 

1.část- Esej na zadané téma 

 délka textu 140- 190 slov 

2. část- možnost výběru: článek, email/dopis, zpráva, recenze, příběh 

délka textu 140-190 slov 

Hodnocení: 

1. Obsah /5 

2. Komunikace, styl /5 

3. Organizace textu  /5 

4. Jazyk (slovní zásoba, gramatika) /5 

Maximální počet bodů: 40 

Písemnou zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 40% 

 

Writing 

40% of the total score 

The writing paper consists of 2 parts. The instructions, the tasks and the required number of 

words are both in Czech and in English. It is allowed to use a dictionary provided that there is 

no ˇWriting´ appending 



Time allowed: 1hr 30 mins 

 

Part 1- Essay 

Number of words: 140-190 

 

Part 2- you can choose from the following text types: article, email/letter, report, review, story 

Number of words: 140-190 

 

Marking criteria 

1. Content /5 

2. Communicative achievement /5 

3. Organisation /5 

4. Language (grammar, vocabulary) /5 

Total score: 20+20= 40 

Pass mark: 40% 

 

 

Ústní část 

Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 

 ústní část maturitní zkoušky je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního 

rámce 

 žák si vylosuje jednu z 25 otázek 

 časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut  

 samotná zkouška trvá 15 minut  

 maturitní otázky jsou monotematické, každá se však skládá ze čtyř částí/úkolů, kdy žák 

prokáže své jazykové dovednosti: 1. samostatný projev na dané téma (cca 5 minut); 2. 

odpověď na otázky vztahující se k tématu bez předchozí přípravy (cca. 3 minuty); 3. práce 

s vizuálními materiály - popis a porovnání obrázku, uvedení do souvislostí s tématem (cca 

3 minuty), 4. rozhovor se zkoušející - situace z běžného života (cca 4 minuty) 

 všechny čtyři části maturitní zkoušky jsou hodnoceny stejným počtem bodů, max. 9: 3 

body za splnění zadání, obsah a projev žáka (srozumitelnost, účelnost, koherence, 

komunikativní strategie, asistence zkoušejícího), 3 za lexikální kompetenci (rozsah a 

přesnost), 3 za gramatickou kompetenci (rozsah a přesnost), dalšími třemi body je 

hodnocena fonetická kompetence za celou ústní zkoušku (plynulost, intonace, výslovnost) 



 maximální počet bodů: 39 

 ústní zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 18 bodů 

 

 

Speaking 

60% of the total score 

 

 Level B2  

 Students will draw 1 question (out of 25) 

 Preparation time: 20 minutes 

 Time allowed: 15 minutes 

 All the questions are monothematic 

 There are 4 parts: 1.  Long turn- talking about the given topic  (5mins); 2. Interview (about 

3mins); 3. Comparing/Contrasting  two pictures 4. A role play 

 

Marking criteria 

1. Content : max 3points for each part 

2. Vocabulary: max 3points for each part 

3. Grammar: max 3points for each part 

4. Pronunciation/Fluency: max 3 points 

Total score 39 points 

Pass mark: 18 points 

 

 

-  


