
   Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

místo poskytovaného vzdělání Průkopníků 290, Plzeň-Křimice 

 

 Maturitní  zkouš ka z cizí ho jazyka 
Obory vzdělání:  39-41-L/01 Autotronik  

 64-51-L/51 Podnikání 

Zkoušku z předmětu cizí jazyk lze konat z anglického a německého jazyka. 

1.1 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut 

část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 
Didaktické testy jsou vyhodnocovány Cermatem a budou hodnoceny pouze slovně „uspěl(a) – 

neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

1.2 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

− zkouška ve formě písemné práce (delší a krátký text) 
− ústní zkouška 

Písemná práce z cizího jazyka  
Rozsah: Vytvoření dvou souvislých textů (delšího a krátkého) dle zadání v celkovém minimálním 

rozsahu 200 slov. Zadání se žákům zpřístupní těsně před zahájením zkoušky. 
Časový limit: 60 minut (bez administrace). 

Pomůcky: Překladový slovník, jiné pomůcky nejsou povoleny. 
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování dle zadání. Písemnou práci konají 
žáci ve stejný den a čas. Řešení úkolu zapisují žáci vlastnoručně bez použití IKT. Studenti, kteří mají 
platné doporučení poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek MZ, konají písemnou práci podle 
doporučení poradenského zařízení. 

Ústní zkouška z cizího jazyka 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Je 

připraveno 20 pracovních listů. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. 
Rozsah: Řízený ústní rozhovor s využitím pracovního listu probíhá 15 minut. Pracovní list 

obsahuje 4 typy úkolů ke konkrétnímu tématu – 1. otázky k úkolu dle osnovy, 2. popis a porovnání 
obrázků vztahujících se k tématu a diskuse k tématu, 3. žákův samostatný projev k danému 
odbornému tématu, 4. rozhovor na dané téma. 

Pomůcky: Překladový slovník a mapy, jiné pomůcky nejsou povoleny. 
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