Střední škola technická Mohelnice, 1. máje 667/2,
789 85 Mohelnice
Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka
ve školním roce 2022/2023

Profilová zkouška z anglického jazyka se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky
před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní
zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Písemná práce
1) Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu na známá témata
z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním
děním atd., jehož minimální rozsah je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času
na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně
před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce
obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání maturitních tříd
školy. Písemnou práci konají žáci všech oborů ve stejný den a čas.
4) Při konání písemné práce z anglického jazyka každý žák sedí v samostatné lavici.
5) Zadání a témata určí vyučující anglického jazyka a odevzdá je řediteli školy do předem
stanoveného termínu. Každé téma bude zpracováno jako jeden slohový útvar.

Ústní maturitní zkouška
1) Pro ústní zkoušku z anglického jazyka určí ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP maturitních
tříd maturitní seznam 20 témat společných pro všechny obory vzdělání. Maturitní témata
jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího 1 nebo více zadaní ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i
zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného
vzdělávání.
3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k
ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
4) V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
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