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Přerov 3. 9. 2018  Mgr. František Šober, ředitel SŠT 

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka 

je zkouškou komisionální. Ke členům maturitní komise patří dva hodnotitelé (hodnotitel – 

zkoušející a hodnotitel – přísedící) vyškolení a certifikovaní CERMATem, tzn. s oprávněním 

zkoušet a hodnotit ústní zkoušku. 

Délka zkoušky:  maximálně 15 minut 

Délka přípravy:  20 minut 

Povolené pomůcky:  psací potřeby, slovníky a doplňkové materiály, které odsouhlasí 

ředitel školy, doplňkové materiály a přílohy školy, související 

s úlohami ve 3. části ÚZ (mapa, plán města, fotografie, ...) 

Zadání ústní zkoušky:  formou pracovního listu 

Struktura ústní zkoušky: část 1 – reakce na 3 – 5 otázek (3 min) 

     část 2 – samostatný ústní projev (4 min) 

     část 3 – samostatný ústní projev / interakce (5 min) 

     část 4 – interakce (3 min) 
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Specifická/odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2018 – 

2019  v SŠT Přerov: 

Anglický jazyk 

1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina 

2. Rodina a rodinné aktivity 

3. Domov a bydlení – bydliště a jeho okolí 

4. Domov a bydlení – bydlení, domácnost, domácí práce 

5. Každodenní život 

6. Vzdělávání – studium a výuka 

7. Vzdělávání a společnost 

8. Volný čas a zábava - sport 

9. Volný čas a zábava – kultura a umění 

10. Volný čas a zábava – koníčky, záliby, společenské události 

11. Mezilidské vztahy a multikulturní společnost 

12. Cestování – dovolená, prázdniny, výlety 

13. Cestování a doprava 

14. Zdraví a hygiena 

15. Stravování a (zdravá) výživa 

16. Stravování – gastronomie 

17. Nakupování a životní styl 

18. Práce a povolání 

19. Služby – doprava a komunikační prostředky 

20. Služby a životní styl 

21. Společnost a sdělovací prostředky 

22. Společnost – zvyky a tradice 

23. Společnost – život v současné společnosti 

24. Zeměpis a příroda 

25. Reálie anglicky mluvících zemí  
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Specifická/odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2018 – 

2019  v SŠT Přerov: 

Německý jazyk 

1. Rakousko – obecné reálie 

2. Praha 

3. Berlín 

4. Svátky a zvyky (Německo) 

5. Životní prostředí 

6. Švýcarsko 

7. Německo 

8. Cestování a doprava 

9. Náš region 

10. Česká republika – mapa, turistické cíle 

11. Bydlení 

12. Sport 

13. Zdraví a hygiena 

14. Moje město 

15. Naše škola 

16. Vzdělání 

17. Svátky a zvyky (rodina) 

18. Rakousko – mapa, Vídeň 

19. Služby 

20. Běžný život 

21. Cestování a doprava v regionu 

22. Sport – OH, oblíbený sportovec 

23. Česká republika – obrázky, turistické cíle 

24. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina 

25. Rodina a rodinné aktivity 


