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Anglický jazyk  

 
Písemná práce 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu 

zadání. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák vybírá po zahájení zkoušky 

jedno zadání a zpracovává souvislý text.  Zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy. 

Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník. 

Způsob záznamu vytvářeného textu je ručně na papír. 
 

 

Ústní zkouška  

Pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým 

a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání 25 témat. Témata jsou platná 

i pro opravnou zkoušku a zkoušku v náhradním termínu. 

 Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 
využitím pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétním úkolům, z nichž žák je 
povinen splnit všechny v zadaném čase.  

První úkol vyžaduje odpovědi na otázky z různých témat, druhým úkolem je 
samostatný ústní projev na vylosované téma, třetím je rozhovor se zkoušejícím na dané 
téma.  

U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M 
(Gymnaziální lyceum a Public Relations) je součástí pracovního listu i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 

15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list se stejným číslem.  
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Profilová zkouška z dalšího cizího jazyka 
 

V případě zkoušky z cizího jazyka, z kterého žák nekoná povinnou zkoušku 
společné části maturitní zkoušky, koná žák tuto zkoušku ve formě písemné práce a ústní 
zkoušky. 
 

Písemná práce 

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 

slov; písemná práce trvá 90 minut. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Z nich si žák 1 zadání zvolí a zpracovává 

souvislý text. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání 

a popřípadě výchozí text k zadání. Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas. 

Způsob záznamu vytvářeného textu je ručně na papír. 
 

 

Ústní zkouška  

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělání 25 témat. Témata jsou platná i pro 

opravnou zkoušku a zkoušku v náhradním termínu. 

 Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list se stejným číslem.  

U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M 
(Gymnaziální lyceum a Public Relations) je součástí pracovního listu i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání.  

 

 
 
 
 
V Pardubicích dne 6. září 2021      

          Ing. Josef Krčil, v. r. 

          ředitel školy 

 


