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Profilová maturitní zkouška 2020/2021 
 

Ústní zkouška z cizího jazyka 
 

Zadání 

Žák si losuje jedno z minimálně 5 zadání. Jednomu zadání odpovídá jeden 

pracovní list (s přílohou). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité 

dovednosti v jednom všeobecném a jednom specifickém/oborovém tématu 

Formát 
4 široce otevřené úlohy – první tři části jsou monotematické, čtvrtá část je 
odborná a ověřuje znalost odborné terminologie daného oboru 

Hodnocení Dle stanovených kritérií 

Povolené 

pomůcky 
Slovníky, případně obrazový materiál, mapa atd 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka je zadávána formou pracovních listů.  Ředitelka školy stanovila 20 

témat. 

 

Témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka: 

 
1. Rodina a rodinné aktivity 

2. Moje město 

3. Domov a bydlení 

4. Každodenní život 

5. Škola a vzdělávání 

6. Svátky 

7. Sport 

8. Kultura 

9. Volný čas a zábava 

10. Země hovořící daným jazykem 

11. Cestování a doprava 

12. Zdraví 

13. Stravování 

14. Životní styl a móda 

15. Nákupy a služby 

16. Povolání  

17. Osobní identifikace 

18. Sdělovací prostředky a společnost 

19. Česká republika 

20. Příroda a životní prostředí 

 

Průběh zkoušky 

 

Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si vylosoval. Příprava 

žáka trvá 20 minut. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce 

používat. Zkoušení trvá maximálně 15 minut. Zkoušení i hodnocení probíhá podle pracovního listu 

zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohu ze zkušebního listu žáka, ale také 
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doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i hodnocení. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma (pracovní list). 

 

Hodnocení ústní zkoušky 

 

Hodnocení ústní zkoušky probíhá zkoušejícím a přísedícím. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 

44 %, tzn., že žák uspěje v ústní zkoušce, pokud dosáhne nejméně 18 bodů z 39 možných. 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

Požadavky na dovednosti, které má žák při ústní zkoušce prokázat, zohledňují referenční jazykovou 

úroveň B1 podle SERRJ. 

Struktura a hodnocení ústní zkoušky 

Část Obsah Čas Body 

 Úvodní část (motivace, iniciace) 0,5  

1 Interview na 1 všeobecné téma – 3-5 otázek 2,5 0 – 9 

 

2 

Samostatný ústní projev 

• jedno všeobecné téma s využitím obrázků; 

• 2-3 dílčí úkoly; popis zvoleného obrázku, krátký 

samostatný projev (osobní oblast ve vztahu k tématu), 

vyjádření osobních preferencí, popis vlastních 

zkušeností se zobrazovanými aktivitami apod. 

 

4 0 - 9 

3 Komunikační situace na jedno všeobecné téma 4 0 - 9 

4 

Řešení situací z praxe  

• na základě vlastních zkušeností a znalostí 

• nejvýše 2 dílčí úkoly 

 

4 0 - 9 

Fonologická kompetence části 1 - 4  0 - 3 

CELKEM 15 0 - 39 

 

 

 

              Mgr. Martina Černá v.r 

                  ředitelka školy 


