
 
Maturitní zkouška z cizího jazyka – profilová část 

 
Písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. 

Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, 

způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.  

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru 

vzdělání příslušné školy.  

 

 

Kritéria hodnocení PP 

1. charakteristika textu dodržena (útvar, téma)    

2. délka textu odpovídá požadovanému rozsahu (200 slov) 

(jako jedno slovo se počítají předložky, spojky, zájmena, citoslovce, členy, zkratky, víceslovná 

vlastní jména, rozepsané datum, adresa, složeniny psané se spojovníkem) 

3. všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny 

4. text je vhodně členěn, je souvislý a srozumitelný 

5. slovní zásoba je široká a chyby v ní a pravopisu neztěžují porozumění textu 

 0-5 ch – 3 b. 

 6-11 ch – 2 b. 

 12-17 ch – 1 b. 

 18 a více – 0 b. 

6. chyby v mluvnických prostředcích neztěžují porozumění, jejich rozsah je široký 

 0-5 ch – 3 b. 

 6-11 ch – 2 b. 

 12-17 ch – 1 b. 

 18 a více – 0 b. 

 

Maximální počet bodů za každou část je 3 body, tzn. maximální celkový počet za práci je 18 bodů. 

Hranice úspěšnosti písemné práce je 8 bodů. 

Přepočet bodové stupnice na známky: 

18 – 16 1 

15 – 13 2 

12 – 10 3 

  9 – 8  4 

méně než 8 5 

 

Hodnocení PP z cizích jazyků odpovídá školnímu řádu SŠGS Přerov, Šířava 7. 

 

Při hodnocení PP z CJ v úpravě pro žáky s PUP - SPUO se odhlíží se od pravopisných chyb, úpravy 

a písma. 

 

 

 

 

 



 
 

Ústní zkouška z cizího jazyka  

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým 

označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

 

Struktura PL: 

1. Představení zkoušeného. 

2. Tři otázky k danému tématu ověřující schopnost zkoušeného vyjadřovat se v různých slovesných 

časech a způsobech. 

3. Popis obrázku dle návodných bodů. 

4. Samostatná promluva žáka k danému tématu. 

5. Terminologie oboru (20% obsahu PL). 

 

U každé z částí 2. - 5. je hodnocen jejich obsah (3 b.), užité lexikum (3 b.), gramatické struktury (3 

b.) celkem 36 body. Dále je hodnocena fonologická kompetence žáka (3 body). Maximální celkový 

počet bodů je 39. Hranice úspěšnosti ústní zkoušky je 17 bodů. 

Přepočet bodů na známky: 

39 – 33 1 

32 – 28 2 

27 – 23 3 

22 – 17 4 

méně než 17 5 

 

Výsledné hodnocení ústní zkoušky je v souladu se školním řádem SŠGS, Přerov, Šířava 7. 

 

Žáci s PUP – SPUO jsou hodnoceni totožně, je jim navýšen čas na přípravu dle rozhodnutí PPP. 

 

 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 

 

 

Výsledná známka je váženým průměrem známek z písemné práce a ústní zkoušky, kdy v celkovém 

hodnocení zkušebního předmětu: 

• má hodnocení písemné práce váhu 0,4 (40 %) a 

• hodnocení ústní zkoušky 0,6 (60 %). 


