
Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka 

Maturitní zkouška z angličtiny se koná na jazykové úrovni B2.  
Maturitní zkouška z němčiny se koná na jazykové úrovni B1.   
Maturitní zkouška z francouzštiny jakožto třetího cizího jazyka bude na jazykové úrovni A2.  
  
Povolené pomůcky pro ústní i písemnou část: studentský dvojjazyčný slovník (poskytne škola)  
 

1. ÚSTNÍ ČÁST  

Charakteristika zkoušky 
Ústní zkouška z cizího jazyka  bude realizována formou řízeného rozhovoru se zkoušejícím s využitím 
pracovního listu. Pracovní list bude strukturován na tři části. V první části se očekává samostatný 
ústní projev žáka (na vylosované téma) doplněný o otázky k tématu ze strany zkoušejícího / 
přísedícího.  Druhá část bude obsahovat popis / porovnání obrázků. Ve třetí části proběhne rozhovor 
se zkoušejícím. 
 

Délka konání: Příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkouška 15 minut. 

Rozsah: Pro ústní zkoušku bude stanoveno 20 témat. Témata budou platná i pro opravnou zkoušku. 

Způsob a kritéria hodnocení: 

 

Ústní zkouška bude v každé ze tří částí hodnocena takto: 

 

1. Zadání/obsah a projev (0 – 9 bodů) 

2. Lexikální kompetence (0 – 9 bodů) 

3. Gramatické kompetence (0 – 9 bodů) 

plus fonologická kompetence (0 – 3 body) 

 

Celkem lze za ústní část zkoušky získat 30 bodů, přičemž minimální počet bodů nutný k úspěšnému 

složení zkoušky je 13. 

 

2. PÍSEMNÁ ČÁST  

Charakteristika zkoušky: Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí napsání slohové práce na jedno 
zadané téma (stejné pro všechny žáky).  
 
Délka konání: 120 minut 

Rozsah: 200 – 230 slov 

Způsob záznamu:  ručně psaný text, student píše modrou nebo černou barvou, nemazatelným perem 

/ propisovací tužkou 

Způsob a kritéria hodnocení: 
  
Písemná zkouška bude hodnocena podle těchto kritérií: 

1. Splnění zadání + obsah (0 – 4 body) 

2. Organizace a koheze textu (0 – 4 body) 

3. Slovní zásoba a pravopis (0 – 6 bodů) 

4. Mluvnické prostředky (0 – 6 bodů) 

Celkem lze za písemnou část zkoušky získat 20 bodů, přičemž minimální počet bodů nutný 

k úspěšnému složení zkoušky je 8. 

 

 



 

3. CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

Celkový počet bodů za zkoušku je dán součtem bodů za jednotlivé dílčí zkoušky (hodnocení písemné 

práce musí tvořit 40% a hodnocení ústní zkoušky 60%  celkového hodnocení zkušebního předmětu).   

Pokud žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto část zkoušky. 

 

Výsledná známka bude přiřazena dle této stupnice: 

 výborně 50 - 44 bodů   

 chvalitebně  43 – 37 bodů 

 dobře   36 – 30 bodů  

 dostatečně  29 – 21 bodů  

 

 

 

 

 

 

 


