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Společná ustanovení pro písemnou a ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky  

z předmětů ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

pro školní rok 2020/2021 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK 

 

1) Písemná práce 

Rozsah práce: minimálně 200 slov 

Délka trvání: 90 minut včetně času na volbu zadání, lze použít překladový slovník 

Počet zadaných témat: 3 

Kritéria hodnocení: maximálně: 24 bodů  (obdobně jako měl dosud stanoven CERMAT) 

Hodnocení písemné zkoušky tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

2) Ústní maturitní zkouška 

Počet témat: 20 

Příprava k ústní zkoušce: 20 minut 

Doba trvání ústní zkoušky: 15 minut 

Zkouška je monotematická, uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, 

který obsahuje zadání ke konkrétnímu tématu. 

Součástí ústního rozhovoru je znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 

vzdělávání. 
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Společná ustanovení pro písemnou a ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky  

z předmětů ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

pro školní rok 2020/2021 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

1) Písemná práce 

Rozsah práce: minimálně 250 slov 

 

Délka trvání: 120 minut (včetně času na volbu zadání) 

 

Počet zadaných témat: 5 

 

Kritéria hodnocení: - max. 30 bodů, minimálně 12 (obdobně jako měl dosud stanoven CERMAT) 

 

- žák musí splnit téma, útvar a rozsah (jinak bude hodnocen 0 body) 

 

 

2) Ústní maturitní zkouška 

 

- žák má na výběr z 80 literárních děl školního seznamu, z nichž si vybere 20 do svého vlastního 

seznamu 

 

- žáci jsou se seznamem děl seznámeni, je i na webových stránkách školy 

 

- žáci si vybírají ze 4 stanovených období - u každého je určen minimální počet děl, která si žák 

musí vybrat 

 

- příprava k ústní zkoušce: 20 minut 

 

- doba trvání ústní zkoušky: 15 minut 

 

- žák u ústní zkoušky rozebírá pracovní list dle přiložené Obecné struktury ústní maturitní zkoušky 

 

- žák odevzdá do 31. března řediteli školy nebo jím pověřené osobě svůj vlastní seznam děl k ÚMZ 

 

 

 

V Kladně dne 23. 10. 2020 


