POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Maturitní zkouška z anglického jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky, která se
skládá ze dvou částí - písemné práce a ústní zkoušky.
Jsou při ní ověřovány jazykové znalosti na úrovni B2.
Celková známka je tvořena hodnocením těchto dvou částí v poměru 40:60, pro úspěšné
složení zkoušky je nutné uspět v obou částech.
Dle rozhodnutí ředitele Církevního gymnázia Plzeň je možné nahradit jednu povinnou
profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky
(jazykovým certifikátem) na úrovni B2 nebo vyšší, a to pouze v případě, že žák koná
alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Žádost o nahrazení zkoušky je třeba podat spolu s
ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2023.
PÍSEMNÁ PRÁCE
Časový limit pro psaní písemné práce z AJ byl stanoven na 100 minut včetně času na volbu
zadání. Pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen dle doporučení PPP.
Žák píše jeden souvislý text v rozsahu 200 slov (horní hranice neurčena).
Žák si vybírá z min. 2 zadání, která budou zpřístupněna bezprostředně před zahájením
zkoušky.
Žák píše práci ručně do záznamového archu, na počítači ji mohou vypracovat jen žáci s SPU
na základě doporučení z PPP.
Při konání písemné práce má žák možnost využít překladový slovník, který poskytne škola.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Příprava k ústní zkoušce z anglického jazyka trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15
minut.
Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů, vztahujících se ke dvaceti tématům
zveřejněným na samostatném seznamu.
Samotná zkouška se skládá ze tří částí.
V první části si žák vybere dvě ze tří uvedených specifických podtémat, k nimž si připraví
krátkou obecnou prezentaci a vyjádří svůj názor na danou problematiku.
Ve druhé části žák popíše fotografii a spekuluje o znázorněné situaci. K dosažení plného
počtu bodů musí použít širokou škálu výrazů (modální slovesa, fráze k vyjádření názoru a
pravděpodobnosti).
Ve třetí části se žák vyjádří k zadanému citátu/kontroverznímu tvrzení/situaci. Zhodnotí
problém z různých úhlů pohledu a závěrem vysloví svůj vlastní názor.

