
STRUKTURA  STÁTNÍ  MATURITNÍ  ZKOUŠKY  Z  CIZÍHO  JAZYKA 
  

1. Didaktický test 
Didaktický test se skládá z poslechu a čtení 

  
 A Poslech 

30 minut poslechu nahrávek  
každý poslech je nahrán dvakrát.  
Do záznamového archu studenti 

 odpoví na otázky k tomu, co slyšeli 
 vyberou jednu z možností (např. obrázek nebo větu, která shrnuje, o čem rozhovor byl 

nebo konkrétní informaci zachycenou v rozhovoru – např. v kolik hodin se účastníci 
rozhovoru mají setkat) 

Nejsou povoleny slovníky. 
 

 B Čtení a jazyková kompetence 
60 minut 
Několik krátkých textů, kde má student ověřit porozumění tak, že 

 vyhledá informaci a odpoví na otázku  
 zakroužkuje správnou odpověď (a/b/c) 
 vybere vhodný nadpis 
 přiřadí informace z textu 

Nejsou povoleny slovníky. 
 

2. Písemný projev 
60 minut 
2 slohové útvary se zadaným tématem a žánrem, 
např. dopis: Žádost o přijetí na brigádu a vyprávění: Moje město 
nejvíce se hodnotí  

 dodržení zadání (naplnění tématu a žánru) 
 dodržení formy (např. zda má dopis všechny náležitosti... oslovení, rozloučení, podpis...), 

členění na odstavce 
 dodržení rozsahu (zadaného počtu slov)  
 srozumitelnost textu (= zda chyby v textu nebrání porozumění) 

Jsou povoleny slovníky. 
 

3. Ústní projev a interakce 
15 minut 
Čas na přípravu je 20 min. Studenti, kteří mají od pedagogicko-psychologické poradny 
diagnostikovanou disgrafii, dislexii apod. mají na přípravu navýšený čas. 
Prověřuje se 

 schopnost porozumět otázce a reagovat na ni. Otázky se většinou týkají životních 
zkušeností studentů, jejich názorů ale i obecnějších témat jako jsou základní znalosti 
reálií anglicky mluvících zemí, sociální problémy nebo téma zdraví. 

 práce s obrázkem / fotografií  
student má za úkol popsat obrázek, vyprávět příběh, porovnat dva obrázky apod. 

 schopnost reagovat na situaci a několik minut vést se zkoušejícím dialog na zadané téma 
(např. společný plán na výlet, apod.) 

 specifickou částí SSUPŠ Zámeček je popis reprodukce obrazu / sochy / architektury, 
přiřazení k malíři / sochaři / slohu a znalost základní terminologie výtvarných technik. 

Na přípravu jsou povoleny slovníky. 
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