
Střední škola informačních technologií, s.r.o. 
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 

________________________________________________________________________________ 

  

Maturitní zkouška z cizího jazyka 

 Váhy dílčích zkoušek (DT:PP:ÚZ) v celkovém hodnocení jsou v poměru 2:1:1, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie sluchově postižení 1:1:1. 1  

1. Didaktický test  

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech; čtení a jazykové kompetence). Je tvořen různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami 

se stručnou odpovědí. Všechny testové úlohy mají hodnotu 1 bodu.  

● Poslech – každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce, případně obsahují vzor / vzorové řešení. Žák má během poslechu vymezený čas na seznámení se s 

úlohami a na jejich řešení. Během poslechu žák uslyší každou nahrávku dvakrát. Během testování není povoleno používat žádné pomůcky.  

● Čtení a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po instrukcích zpravidla následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy. Úlohy mohou 

být zařazeny před výchozím textem tehdy, pokud to vyžaduje ověřovaná dovednost (např. vyhledat a shromáždit informace z textu). Během testování není povoleno používat žádné 

pomůcky.  

2. Písemná práce 

 Písemnou práci tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém nebo anglickém jazyce. Délka požadovaného textu je dána slohovým útvarem a požadavky na 

ověřované dovednosti, požadovaný rozsah textu je vždy uveden v instrukcích. Během testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.  

3. Ústní zkouška  

Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený čas na přípravu. Žák má možnost si 

během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pomůcky a 

materiály, které žák potřebuje k přípravě na 3. část ústní zkoušky. Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním  listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list 

má jednotnou strukturu (počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) 

DÍLČÍ ZKOUŠKA VÁHA DOVEDNOST / KOMPETENCE VYMEZENÝ ČAS 

Didaktický test 50% 

Poslech 40 min. 

Čtení a jazyková kompetence 60 min. 

Písemná práce 25% Písemný projev 60 min. 

Ústní zkouška 25% Ústní projev a interakce 15 min. 

 


