
Podoba písemné práce z cizího jazyka v profilové maturitní zkoušce  

 

 Práce má rozsah cca 1 strany formátu A4 rukopisu (cca 200 slov, tolerance 170-230 slov). 

Pokud by byl rozsah výrazně kratší či delší,  může být hodnocení práce sníženo o jeden 

stupeň. 

 

 Zadání práce je ve zkoušeném jazyce a je strukturované. Je dán i typ textu (soukromý či 

formální dopis, článek do časopisu, úvahový typ textu, reakce na čtený článek, zpráva, atp.). 

Student musí zadání a všechny jeho body respektovat. Při nedodržení daného typu textu, 

případně při odchýlení od tématu může být hodnocení  práce sníženo o jeden či dva stupně. 

 

 Student má na výběr ze tří témat.  

 

 Na výběr tématu má student 10 minut, na vypracování práce 90 minut. 

 

 V rámci hodnocení celé maturitní zkoušky z cizího jazyka musí student získat alespoň 

hodnocení „dostatečný“, a to v obou částech (písemná práce i ústní zkouška). Pokud by u 

písemné práce neuspěl, koná zkoušku v opravném termínu.  Váha hodnocení písemné práce 

je jedna třetina celkové známky. 

 

 Výsledná známka se stanoví následujícím způsobem (dle váženého průměru): 
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Vzorové zadání – anglický jazyk: 

Topic: Studying Abroad Is a Good Idea for Every Student 

Write an opinion essay of about 200 words (min 170 - max 230 words).  

In your essay you should: 

 Introduce the problem 

 Present arguments in favor of the statement 

 Present arguments against  

 Conclude the essay and state your final opinion 

N.B. Be sure to use examples to justify and support your arguments 



Vzorové zadání – německý jazyk: 

Die Redaktion der deutschen Schülerzeitung „Schule mit Erfolg“ hat ihre Leser aufgefordert, einen 
Bericht zu folgendem Thema zu schreiben: 
 
„Die Sport-/Kulturveranstaltung des Jahres“ 
 
Das Thema hat Sie angesprochen und Sie haben sich entschieden auf den Aufruf zu reagieren. 
Schreiben Sie einen Bericht im Umfang von cca 200 Wörtern, in dem Sie: 

- die gewählte Veranstaltung vorstellen (Thema, Ort, Zielgruppe) 
- den Veranstaltungsablauf  beschreiben 
- schreiben, warum Sie diese Veranstaltung gut finden 

 

Vzorové zadání – francouzský jazyk: 

Choisissez un thème (vous avez 10 minutes pour faire votre choix). 

Pour la rédaction de votre travail, vous aurez ensuite 90 minutes. 

 Vous devez écrire un article dans un journal d’étudiants sur le thème << La vie en banlieue et au 

centre-ville>>. Cet article doit comporter à peu près 200 mots (l’intervalle de 170-230 mots sera 

toléré).  

Dans votre article, vous  

 présentez les deux modes de vie   

 choisissez l’un d’entre eux et vous présentez au moins deux de ses avantages et deux de ses 
inconvénients 

 décrivez brièvement l’endroit où vous habitez 

 exprimez votre attitude envers cette problématique   
 

Vzorové zadání – španělský jazyk:    

Redacta uno de los temas siguientes   (volumen de 170 a 230 palabras). 

1. Un artículo  dedicado a la excursión que realizó  hace poco tu clase a un lugar atractivo 
 

 para publicarlo en la revista de la escuela 

 debes mencionar la información básica sobre la excursión ( cuándo, adónde, con quiěn y 
como….) 

 dar tu opinión si era exitoso o no y por qué…. 

 proponer  si hay que cambiar o mejorar algo  para la próxima vez 
 

 

 


