
 
 

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA 
PRŮBĚH A HODNOCENÍ ZKOUŠKY 
 
školní rok: 2019 - 2020 
studium: čtyřleté 
 
MATURITNÍ OTÁZKY 
 
1. La vida en España / Costumbres cotidianas checas  

2. Familia y actividades familiares, convivencia familiar 

3. Vida cotidiana/ mi régimen cotidiano 

4. Deportes 

5. Hogar y vivienda, tarea de hogar 

6. Tiempo libre y ocio - cultura y arte 

7. Viajes – transporte 

8. Alimentación y la dieta sana 

9. Viajes - vacaciones y excursiones 

10. Enseñanza y educación en España y en la República Checa 

11. Gastronomía española y checa, bares y restaurantes  

12. Fiestas españolas, checas y latinoamericanas 

13. Andalucía   

14. España – desde el punto de vista geográfico, económico, político 

15. Mi ciudad, mi región 

16. Praga – la capital de la República Checa 

17. República Checa – desde el punto de vista geográfico, económico, político, cultural;  

      ciudades principales y sus monumentos históricos 

18. Comercio, tiendas, compras, estilo de vida 

19. América Latina – desde el punto de vista geográfico, económico, politici, cultural 

20. Cataluña y Barcelona 

 
   

 



 
PRŮBĚH MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Student si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný 
papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby, zadání maturitní otázky včetně podotázek, 
slovník a v případě potřeby mapu Španělska, Latinské Ameriky nebo ČR.   
 
Ústní zkoušku v délce patnácti minut vede hodnotitel – zkoušející, který klade otázky a dělá si v 
průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít během zkoušky doplňující 
otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má během ústní zkoušky k 
dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové přípravné části zkoušky.  
 
Na konci bloku maturitního zkoušení se hodnotitel – zkoušející a hodnotitel – přísedící dohodnou 
na výsledné známce.  
 
 
HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
Výsledné hodnocení se řídí následující tabulkou: 
 
Popis známky  Známka 

Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně.  1 

Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a 
výstižnosti. 

2 

Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s pomocí 
zkoušejícího korigovat. 

3 

Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s pomocí 
zkoušejícího korigovat. 

4 

Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede 
korigovat ani s pomocí zkoušejícího. 

5 

 
Vyučující: Mgr. Denisa Kasíková 
30.9.2019 

 


