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Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka 2020
–2021
Profilová maturita je na úrovni B2 CEFR.
Skládá se z písemné a ústní části. Písemná část tvoří 40 %, ústní část 60 % z celkového hodnocení.
Písemná část:
Písemná část trvá 90 minut + 10 minut na výběr tématu a skládá se ze dvou částí. Během práce
mohou studenti používat překladový slovník.
1. část
:
Argumentační esej v rozsahu 180–200 slov. Studenti si vybírají jedno ze tří témat.
2. část:
V zadání 2. části si studenti přečtou delší text a napíší jeho shrnutí v celkové délce 80–100 slov.
Podmínkou úspěšného absolvování písemné části školní maturity je získání 50 % bodů.
Nedosažení 50 % bodů znamená, že student tuto část profilové části maturitní zkoušky nesplnil.
Ústní část:
Studenti si vylosují jedno z 20 témat.
Během přípravy, která trvá 15 minut, mají studenti k dispozici výkladový i překladový slovník.
Samotná zkouška trvá 15 minut a skládá se ze 3 částí.
1. část:
Student odpovídá na otázky týkající se vylosovaného tématu.
2. část:
Student porovnává dva obrázky týkající se daného tématu (compare and contrast).
3. část:
Student spolu se zkoušejícím rozehrávají situaci na vylosované téma (roleplay). Student v tomto
rozhovoru zaujímá aktivní roli.

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky2020
–2021

1. Family, family life. Having children, adoption.
2. Hobbies and free-time activities
3. Housing
4. Travelling
5. Health and diseases, (un)healthy lifestyle
6. Food, eating habits, healthy diet
7. Sports and games

8. Technology and science
9. Social media and social networking, online dating
10.

Culture – theatre, films, art, music

11.

Social problems (poverty, unemployment, discrimination, political corruption etc.)

12.

Global problems (climate change, overpopulation, global pandemic, nuclear holocaust

etc.)
13.

Environment, natural disasters

14.

Crime and violence

15.

Stages of life, ageing

16.

Shopping and fashion, sustainable fashion vs. sweatshops

17.

The world of books

18.

Fame and celebrities

19.

Superstitions, supernatural (beyond belief)

20.

Pressures of being a student

