Maturitní zkouška z cizího jazyka (AJ/NJ)
1. Společná část maturitní zkoušky - https://maturita.cermat.cz/
○
○
○
○
○
○

Je konána pouze formou didaktických testů.
Didaktický test z cizího jazyka koná maturující žák, který si jazyk zvolil jako druhou povinnou
zkoušku.
Didaktický test trvá 100 minut (poslechový subtest 40 minut + subtest čtení a jazyková kompetence
60 minut.
Test je hodnocen slovy: uspěl / neuspěl a dosaženými procenty.
Úspěšné složení didaktického testu není podmínkou ke konání profilové části maturitní zkoušky z
cizího jazyka.
Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.

2. Profilová část maturitní zkoušky - TRIVIS PROSTĚJOV Střední škola veřejnoprávní, s.r.o.,
○

Tvoří ji dvě části:
■ písemná práce z cizího jazyka
■ ústní zkouška z cizího jazyka p
 řed zkušební maturitní komisí
■ maximum bodů: 60 - hranice úspěšnosti 42% v obou částech
■ hodnocení: výborný - nedostatečný (horní hranice intervalu v procentech)
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Písemná práce z cizího jazyka
●

●
●
●
●
●
●
●
●

forma: souvislý text
○ Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů,
témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí
plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce,
popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a
srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových
funkcí a v jejich rámci reagovat.
rozsah: minimum 200 slov - maximum 2
 30 slov
časový limit: 75 minut včetně času na volbu zadání
povolené pomůcky: překladový slovník (bez přílohy věnované písemnému projevu)
zadání: 4 témata, z nichž žák konající zkoušku volí právě jedno
forma zadání: název zadání a způsob zpracování zadání (popřípadě výchozí text, obrázek či graf)
hodnocení: písemná práce tvoří 40% hodnocení profilové části MZ
bodový rozsah: hranice úspěšnosti 10 bodů; maximum 24 bodů
kritéria hodnocení:
Profilová část maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka

1. Zpracování zadání / Obsah písemné práce
a. zadání
b. rozsah, obsah textu
2. Organizace a koheze textu
a. organizace textu
b. koheze textu a prostředky textové návaznosti
3. Slovní zásoba a pravopis
a. přesnost použité slovní zásoby
b. rozsah použité slovní zásoby
4. Mluvnické prostředky
a. přesnost použitých mluvnických prostředků
b. rozsah použitých mluvnických prostředků
Každé z dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 - 1 - 2 - 3.

Maximální dosažitelný počet bodů je 24.
Hranice úspěšnosti je 42%, tedy 10 bodů.
V případě, kdy je písemná práce hodnocena v dílčím kritériu 1 počtem bodů “0”, podle dalších kritérií se již
nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven “0”.
Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:
●

nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu
/ komunikační situaci;

●

nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;

●

nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.
Kritéria hodnocení a bodová škála hodnocení písemné práce z cj přiložena v samostatném dokumentu.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
●
●
●
●
●
●
●
●

forma: řízený rozhovor s využitím pracovního listu
časový limit: příprava ke zkoušce - 15 minut; ústní zkouška - nejdéle 15 minut
povolené pomůcky: pracovní list
zadání: losování jednoho z 25 témat na základě školního seznamu témat
hodnocení: ústní zkouška tvoří 60% hodnocení profilové části MZ
bodový rozsah: hranice úspěšnosti 15 bodů; maximum 36 bodů
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
kritéria hodnocení:
Profilová část maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka

1.

Zadání / obsah a projev:
Hodnotí se společně pro 1. a 4. část pracovního listu (rozhovor a komunikační situace).
Hodnotí se zvlášť pro 2. a 3. část pracovního listu.
Maximální bodový zisk za celou ústní zkoušku za kritérium zadání / obsah a projev je tedy 9 bodů.

2.

Lexikální kompetence:
Hodnotí se zvlášť pro každou ze čtyř částí pracovního listu.

3.

Gramatická kompetence:
Hodnotí se zvlášť pro každou ze čtyř částí pracovního listu.

4.

Fonologická kompetence:
Kritérium fonologická kompetence je aplikováno na celou zkoušku.
Maximální bodový zisk za celou ústní zkoušku za kritérium fonologická kompetence jsou tedy 3
body.

Každé kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 - 1 - 2 - 3.
Maximální dosažitelný počet bodů za celou ústní zkoušku je tedy 36.
Hranice úspěšnosti je 15 bodů.
Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení:
V případě, kdy je jakákoliv z částí ústního projevu v kritériu Zadání / obsah a projev hodnocena počtem bodů
“0”, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního
projevu je roven “0”.
V kritériu zadání / obsah a projev se uděluje “0” v případě:
● nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační
situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či
dovedností, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.

Kritéria hodnocení a bodová škála hodnocení pracovního listu profilové zkoušky ústní části MZ CJ přiložena v
samostatném dokumentu.

Pracovní list - 4 části:
Zahájení ústní zkoušky z cizího jazyka - krátké představení se žáka - nebodovaná část - 0,5 min.
1. Všeobecné otázky k vylosovanému tématu - 2,5 min.
2. Popis a porovnání obrázků a sdílení vlastní zkušenosti - 4 min.
a. Popis a porovnání obrázků k vylosovanému tématu (2,5 min.)
b. Sdílení vlastní zkušenosti k vylosovanému tématu (1,5 min.)
3. Ústní projev - oborové specifikum k vylosovanému tématu - 5 min.
4. Rozhovor k vylosovanému tématu - 3 min.
Vzor pracovního listu profilové zkoušky ústní části MZ CJ přiložen v samostatném dokumentu.
Odborná skupina 1 - Mgr. Blanka Novotná

Ředitelka školy - Mgr. Anna Zedníková

