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TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU 

Školní rok 2021/2022 

Kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství; 6341M/01 Ekonomika a podnikání; 

                                 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

                                                                                                
Název ŠVP: Strojírenství – SAM, SVY; Management ve strojírenství; MS – mechatronik  
Předmět:                                                                                                                          Anglický jazyk 
 
 

 

Ústní zkouška 

Monotematická ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání 

ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání v minimálním 

rozsahu 20%. 

20 témat pro ústní zkoušku: 

1. People and social life 

2. Housing and living 

3. Education 

4. World of work 

5. Food 

6. Shopping and services 

7. Travelling 

8. Culture and free time 

9. Sport and free time 

10. Healthy lifestyle 

11. Science and technology 

12. Nature and environment 

13. Mass media 

14. Information technology 

15. Holidays and celebrations 

16. Free time activities 

17. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

18. The United States of America 

19. English speaking countries 

20. The Czech Republic 

 

Kritéria hodnocení:  - Zadání a obsah 

- Lexikální kompetence 

- Gramatická kompetence 

- Fonologická kompetence 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Písemná práce 

Žáci dostanou jednotné zadání bez možnosti volby. Písemná práce bude mít dvě části: 1. část o délce 

130 – 160 slov může mít formu vyprávění, dopisu, emailu  nebo článku, 2. část o délce 70 – 80 slov 

bude mít formu vzkazu, oznámení, inzerátu apod. Čas na vypracování – 70 minut.  Během testování 

je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. 

Kritéria hodnocení: -    Zpracování zadání, obsah a rozsah 

-  Organizace textu 

-  Slovní zásoba a pravopis 

-  Gramatická kompetence 

 

 

 

Nahrazení profilové zkoušky z ANJ. 

- lze pokud absolvent získá certifikát standardizované zkoušky B1(neplatí 
však pro společnou část – DT) 

- další podmínkou je absolvování 4 povinných profilových zkoušek (ČJL + CJ + 
2-3 další zkoušky nebo ČJL + 3 další zkoušky) 

 
 


