
KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

• Při písemné práci z cizího jazyka žák vytvoří 1 souvislý text v celkovém minimálním rozsahu 200 
slov. Písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový 
slovník. 

• Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, 

žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 

zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

• Písemná práce se hodnotí známkou na základě pravidel klasifikačních stupňů v platném školním 
řádu. 

• Při hodnocení se posuzuje, jak je zpracováno zadání (obsah), organizace a koheze textu, slovní 
zásoba a pravopis a mluvnické prostředky s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň v platném 
ŠVP. V případě, že se písemná práce odkloní od zadání, potom je tato práce hodnocena stupněm 
nedostatečný. 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

• Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanoví ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem 25 témat. 

• Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 

• 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. 

• Ústní zkoušení se hodnotí známkou na základě pravidel klasifikačních stupňů v platném školním 
řádu. 

• Při hodnocení se posuzuje, jak žák při mluveném projevu používá jazykové prostředky (slovní 
zásoba, mluvnické prostředky, plynulost projevu, věcná správnost daného tématu) s ohledem na  
požadovanou jazykovou úroveň v platném ŠVP. 

 

Celkovou známku v profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka tvoří hodnocení písemné 
práce v poměru 40 % a hodnocení ústní zkoušky v poměru 60 %. 
 

 


