Profilová zkouška z Cizího jazyka
Cizí jazyk: Anglický jazyk
Školní rok: 2022/2023

Písemná práce
Písemná práce z cizího jazyka má rozsah 200 slov s délkou konání zkoušky 60 minut včetně času na
volbu zadání.

Seznam témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka
Číslo

Téma

Typ tématu

1

Osobní charakteristika

Specifické

2

Zvyky a tradice

Reálie ČR

3

Ostrava

Reálie ČR

4

Bydlení

Specifické

5

Česká republika

Reálie ČR

6

Škola a vzdělávání

Specifické/odborné

7

Ochrana životního prostředí

Reálie ČR

8

Sport

Specifické

9

Anglicky psaná literatura

Specifické

10

USA – základní fakta a geografie

Reálie AMZ

11

USA – život a kultura

Reálie AMZ

12

Doprava a cestování

Specifické

13

Kanada a Austrálie

Reálie AMZ

14

Británie – základní fakta a geografie

Reálie AMZ

15

Británie - život a kultura

Reálie AMZ

16

Jídlo a gastronomie

Specifické

17

Lidské tělo a ochrana zdraví

Specifické

18

IT a počítače

Specifické/odborné

19

Hromadné sdělovací prostředky - média

Specifické

20

Svátky a oslavy

Specifické
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Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
Podle § 81 odst. 7 zákona 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon). a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuji podmínky po nahrazení
jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka takto:
 Jako zkoušku dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.
 Informaci o standardizovaných zkouškách, které může žák zvolit jako náhradu zkoušky z
cizího jazyka, zveřejnilo ministerstvo 31. března 2022 Informace je platná pro jarní zkušební
období a podzimní zkušební období.
 Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Přílohy:
 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách.
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