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Maturita 2021      Profilová část – z cizího jazyka 

Písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu 200 – 230 slov, písemná práce 

trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Ředitelka školy stanoví 2 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po 

zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, 

popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 

Termín konání: středa 7. 4. 2021 v 8.00 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

Ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 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, který 

obsahuje 4 části k danému tématu. První část – 6 otázek – žák dokáže odpovědět minimálně na 3 z nich. 

Druhá část – popis obrázku a porovnání obrázků. Třetí část – samostatný projev žáka k danému tématu. 

Čtvrtá část – odborný text ověřující znalost odborné terminologie. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 

20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Témata pro maturitu 2021 

1) Moje studium na Trivisu 

2) Já a moje rodina 

3) Můj domov 

4) Moje koníčky a volný čas 

5) Cestování 

6) Stravování, doma, v restauraci 

7) Nakupování 

8) Integrovaný záchranný systém 

9) Kriminalita 

10) Česká republika 

11) Praha, hlavní město ČR 

12) Karlovy Vary 

13) Velká Británie / Německo 

14) Londýn / Berlín 

15) Anglicky /německy/ mluvící země 

16) Svátky v anglicky /německy/ mluvících zemí 

17) Politický systém v ČR 

18) Známé osobnosti z anglicky /německy/ mluvících zemí 

19) Počasí 

20) Sdělovací prostředky (TV, internet, sociální sítě) 

V Karlových Varech 22. 10. 2020     Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 


