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 110 minut (poslechový subtest 40 minut + subtest čtení a jazyková kompetence
70 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 jedna část:
■ ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
■ hodnocení: výborný - nedostatečný (horní hranice intervalu v procentech)
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Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
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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 100% 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.
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