
Maturitní zkouška v profilové části – další cizí jazyk 

1. Písemná práce, 40 % celkového hodnocení        2. Ústní část, 60 % celkového hodnocení  

Pokud žák neuspěje, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.  

Písemná práce  

Písemná část maturitní zkoušky je na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Písemnou 

práci tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém i cílovém jazyce. Požadovaný rozsah 

textu je vždy uveden v instrukcích. Během testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou psanému projevu.  

Doba trvání: 1 hodina 30 minut  

1. část- Neformální email na zadané téma délka textu 130 - 170 slov  

2. část- možnost výběru krátkého textu: reakce na inzerát, zpráva, recenze, příběh, stížnost, zamyšlení,… délka 

textu 80 - 120 slov  

Hodnocení:  

1. Obsah 5 bodů  

2. Komunikace, styl 5 bodů  

3. Organizace textu 5 bodů  

4. Jazyk (slovní zásoba, gramatika) 5 bodů  

Maximální počet bodů: 40 (20 + 20) .Písemnou zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 40 % 

(16 bodů).  

Ústní část  

 ústní část maturitní zkoušky je na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce  

 žák si vylosuje jednu z 25 otázek  

 časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut  

 samotná zkouška trvá 15 minut  

 maturitní otázky jsou buď monotematické (ŠJ) nebo složené ze 2-3 tématických úkolů 

 každá otázka se skládá ze tří částí/úkolů, kdy žák prokáže své jazykové dovednosti:  
 
1. samostatný projev na dané téma (cca 4-7 minut)  

2. odpověď na otázky vztahující se k tématu (cca. 3-5 minut)  

3. práce s pracovním listem - popis a porovnání obrázku, uvedení do souvislostí s tématem, doplňující otázky 

(cca 5 minut), nebo práce s jazykovou situací (4-6 minut) 

Hodnocení:  

 všechny tři části maturitní zkoušky jsou hodnoceny stejným počtem bodů: max. 15 bodů  

5 bodů za splnění zadání, obsah a projev žáka (srozumitelnost, účelnost, koherence, komunikativní strategie, 

asistence zkoušejícího)  

5 bodů za lexikální kompetenci (rozsah a přesnost)  

5 bodů za gramatickou kompetenci (rozsah a přesnost) o dalšími pěti body je hodnocena fonetická kompetence 

za celou ústní zkoušku (plynulost, intonace, výslovnost)  

Maximální počet bodů: 50. Ústní zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 40 % (20 bodů). 


