Maturitní zkouška z anglického jazyka pro rok 2021

1. Společná část
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktického testu.
•
•
•
•

didaktický test trvá 95 minut
didaktický test se skládá ze dvou samostatných subtestů, kde jsou ověřovány receptivní
řečové dovednosti (poslech a čtení) a jazykové kompetence studenta
didaktický test se hodnotí pouze slovně “uspěl” nebo “neuspěl” s procentuálním
vyjádřením úspěšnosti, student tedy z této zkoušky neobdrží na vysvědčení známku
student může mít uzpůsobené podmínky konání zkoušky v souladu s doporučením PPP

2. Profilová část
Zkoušky z anglického jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí.
Zkouška z anglického jazyka se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí. Celkové hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk =
hodnocení písemné práce 40 % + hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák může mít uzpůsobené
podmínky konání zkoušky v souladu s doporučením PPP/SPC.

Písemná práce
•
•
•
•
•
•

vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci v rozsahu je 200 - 250 slov
písemná práce trvá 90 minut
pro písemnou práci budou stanovena nejméně 3 zadání
slohové útvary: vypravování, článek do studentského časopisu, formální/neformální
dopis
u PP studenti mohou používat Anglicko-český slovník
způsob záznamu – tužka/papír

Ústní zkouška
•
•
•
•
•
•

před zahájením ÚZ si student vylosuje číslo monotematického pracovního listu
příprava k ÚZ trvá 15 minut
ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
v jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list
ÚZ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
zkouška je hodnocena body

Student si jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského
zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to:
•

z anglického jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR

Student může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné
úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok –
viz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskachurcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4.
Student podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2021
V Litomyšli dne 26. října 2020
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