
Maturitní zkouška z profilového předmětu cizí jazyk 

Písemná práce z cizího jazyka 

1 Struktura písemné práce  

Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která 

je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / jednu 

komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov (žák je omezen stanoveným minimálním a 

maximálním počtem slov, viz níže).  

2 Hodnocení písemné práce  

V první části písemné práce (požadovaná délka textu: 120-150 slov) lze získat nejvýše 24 

bodů, ve druhé části (požadovaná délka textu: 60-70 slov) nejvýše 12 bodů. V písemné práci 

tedy může žák dosáhnout maximálně 36 bodů. Získané body za obě části se sčítají. Hranice 

úspěšnosti je 16 bodů. Například žák, který získal 10 bodů za 1. část písemné práce a 6 bodů 

za 2. část písemné práce, celkově v písemné práci uspěl. Pokud žák napsal jen 1. část písemné 

práce a získal za ni nejméně 16 bodů, uspěl v celé písemné práci, přestože získal 0 bodů za 2. 

část písemné práce. 

Hodnocení písemné práce:  

 

Známka výborný:  36 – 32 bodů  

Známka chvalitebný:  31 – 27 bodů  

Známka dobrý:  26 – 22 bodů  

Známka dostatečný:  21 – 16 bodů  

Neprospěl:   15 bodů a méně 

 

3 Vymezený čas 

Na písemnou práci z cizího jazyka je vyhrazeno 110 minut. Součástí těchto 110 minut je čas 

na přečtení a promyšlení zadání a zápis odpovědí do záznamového archu. 

4 Povolené pomůcky  

V průběhu testování lze používat slovníky, tyto slovníky mohou obsahovat přílohy věnované 

gramatice (frázová slovesa, slovesné časy apod.), seznamy zkratek, místopisné názvy apod. 

Slovníky obsahující přílohy, ve kterých jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných typů 

textů (např. jak napsat formální dopis nebo zprávu, v čem se liší psaní formálního a 

neformálního dopisu), zpracované ukázky textů, užitečné fráze k jednotlivým typům textů, 

vhodná oslovení/zakončení u formálních dopisů apod.), se nesmí během testování používat. 

 

 

 



Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

1 Struktura ústní zkoušky z cizího jazyka  

Ústní zkouška se skládá z otevřených úloh vyžadujících širokou odpověď. Odpovědí je souvislý 

samostatný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má tři části, které jsou uvedeny instrukcemi a 

zadáním v cizím jazyce. 

Po krátkém motivačním úvodu následuje první část ústní zkoušky, ve které má žák v odpovídající míře 

podrobnosti zodpovědět běžné dotazy vztahující se k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve druhé 

části ústní zkoušky má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky a 

poskytnout informace k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve třetí části ústní zkoušky probíhá v 

rámci dané komunikační situace ústní interakce k jednomu danému všeobecnému tématu. Všechny 

části ústní zkoušky jsou tedy věnovány jednomu tématu. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 

vymezený čas na přípravu (20 min). Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté 

je při ústní zkoušce používat.  

Ústní zkouška trvá celkem 15 minut. 

2 Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka 

Maximální dosažitelný počet bodů v ústní zkoušce je 30 bodů za všechny 3 části. Žák je 

hodnocen dvěma certifikovanými hodnotiteli. Jeden zastává funkci zkoušejícího a druhý 

funkci přísedícího.  

Za ústní zkoušku je maximální bodový zisk 30 bodů, což odpovídá 100% hodnocení. Hranice 

pro úspěšné složení ústní zkoušky je 44%, což je 13 bodů z celkových 30 bodů.  

Hodnocení ústní zkoušky:  

Známka výborný:  30 – 26 bodů  

Známka chvalitebný:  25 – 21 bodů  

Známka dobrý:  20 – 17 bodů  

Známka dostatečný: 16 – 13 bodů  

Neprospěl:   12 bodů a méně 

 

3 Povolené pomůcky  

Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pomůcky 

a materiály, které žák potřebuje k přípravě. 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % z celkového 

hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

 

 

 

 



Celkové hodnocení - známky z profilové zkoušky z cizích jazyků: 

 

Známka z ústní zkoušky Známka z písemné zkoušky Celková známka 

1 1 1 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 2 

2 1 2 

2 2 2 

2 3 2 

2 4 3 

3 1 2 

3 2 3 

3 3 3 

3 4 3 

4 1 3 

4 2 3 

4 3 4 

4 4 4 

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku 

úspěšně, pokud úspěšně složí všechny části dané zkoušky. 

 

Odlišnosti konání zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky 

 

Škola se bude řídit doporučeními posudku k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní 

zkoušky. Posudek musí žák odevzdat nejpozději v termínu odevzdání přihlášek žáka k 

maturitní zkoušce škole. 

 


