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STRUKTURA A KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
ANGLICKÉHO 

pro jarní a podzimní zkušební období 2023 
denní i dálková forma vzdělávání 

pro obory: 

 
31 – 43 – M/01 Oděvnictví 

82 – 41 – M /07 Modelářství a návrhářství oděvů 

82 – 41 -  M/03 Scénická a výstavní tvorba 

 

 Maturitní zkouška z cizího jazyka anglického ve školním roce 2022-2023 

se skládá ze tří dílčích zkoušek: 

 

1. didaktického testu – společná část maturitní zkoušky – vyhodnocuje CERMAT, 

2. ústní zkoušky – profilová část maturitní zkoušky – hodnotí škola, 

3. písemné slohové práce – profilová část maturitní zkoušky – hodnotí škola. 

 

Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku z cizího jazyka anglického, pokud vykoná 
úspěšně všechny dílčí zkoušky. 
 

Výpočet výsledku komplexní zkoušky z cizího jazyka anglického vychází z hodnocení dvou 

dílčích zkoušek v poměru: 

 

 písemná práce – 40% 
 ústní zkouška  – 60% 

 

Didaktický test z cizího jazyka anglického: 
 
Didaktický test se skládá ze dvou částí – poslechového testu a testu čtení s porozuměním. 

Jeho obtížnost odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

Časový limit pro konání didaktického testu je 110 minut – 40 minut poslechový test, 70 minut  

čtení s porozuměním. 

 
Didaktický test je hodnocen slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti. Za celý didaktický test z CJA je možné získat maximálně 95 bodů. 

Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní 

didaktický maturitní test z anglického jazyka. 

 

Během testu není povoleno používat jakýkoliv slovník. 
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Ústní maturitní zkouška z CJA: 
 
Váha dílčí zkoušky: 60% 

Délka konání zkoušky: 20 minut příprava + 15 minut zkouška 

Maximum získaných bodů: 39 

Minimální hranice úspěšnosti: 44% 

 

 
 0. část ústní zkoušky – představení se maturitní komisi  (0,5 min.)  

 

 1. část ústní zkoušky (3 min.) 

V první části ústní zkoušky zkoušející zadá tematicky zaměřené otevřené otázky 

 tři až šest otevřených otázek na vylosované téma. 

 

 2. část ústní zkoušky (4,5 min.) 

V druhé části se nachází popis a porovnávání obrázku na stejné téma jako v 1. části 

 a krátké samostatné mluvení na dané téma. 

 
 3. část ústní zkoušky (4 min.)  

V této části studenti dostanou otázky z reálií anglicky mluvících zemí nebo České republiky  

vztahující se k vylosovanému tématu.  

 

 4. část ústní zkoušky (3 min.) 

Ve čtvrté části ústní zkoušky studenti  představí svůj obor studia a dostanou otázky vztahující  

se k jejich oboru. Odborná slovní zásoba se týká stejného tématu jako ostatní části pracovního 

listu. 
 

Úroveň anglického jazyka musí odpovídat jazykové úrovni B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/ustni-zkouska/zakladni-uroven/prvni-cast
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/ustni-zkouska/zakladni-uroven/druha-cast
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jazykove-urovne-aspoleceny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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Písemná práce u maturitní zkoušky z  CJA:  
 
Váha dílčí zkoušky: 40% 

Délka konání zkoušky: 75 minut 

Maximum získaných bodů: 36 (24+12) 

Minimální hranice úspěšnosti: 44% 

 

První část písemné práce: 130-150 slov 

Druhá část písemné práce: 70-80 slov 

 

Typy textu:  

 

dopis kamarádovi, formální dopis, motivační dopis, úvaha, 

oznámení, článek, vypravování, pozvánka, charakteristika, e-mail, návod nebo instrukce,  

vzkaz a popis. 

 

Při písemné práci je možné používat překladový slovník. 

 
Úroveň anglického jazyka musí odpovídat jazykové úrovni B1. 

 
Písemná práce z předmětu cizí jazyk anglický se skládá ze dvou částí se 
samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení 
písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech. 

 
 

 

 

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/pisemna-prace-sloh/prvni-cast-pisemne-prace
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/aj/pisemna-prace-sloh/prvni-cast-pisemne-prace
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/dopis-anglictina
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-formalni-dopis-v-anglictine
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-vynikajici-motivacni-dopis-anglicky
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/oznameni-jak-tuto-slohovku-napsat-u-maturity-z-aj-na-vybornou
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-clanek-k-maturite-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-vypravovani-u-pisemne-casti-maturity-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pozvanka-anglictina-aj
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/charakteristika-u-maturity-z-anglictiny-a-jak-ji-skvele-napsat
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/charakteristika-u-maturity-z-anglictiny-a-jak-ji-skvele-napsat
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-email-v-pisemne-casti-maturity-z-aj-vzor
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/navod-anglicky
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-vzkaz-k-maturite-z-anglictiny-na-jednicku
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-na-popis-u-pisemne-prace-maturity-z-anglictiny
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/jazykove-urovne-aspoleceny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

