
 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 

 

A) DIDAKTICKÝ TEST (státní část maturitní zkoušky) 

 

B) PÍSEMNÁ ZKOUŠKA (profilová část maturitní zkoušky) 

Písemná zkouška je vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální 

rozsah je 200 slov; písemná práce trvá maximálně 60 minut. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 povinná 

zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák píše obě 

zadání, delší v rozsahu 130-160 slov a kratší v rozsahu 70-80 slov. Zadání písemné práce 

obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí 

výchozího textu k zadání může být i obrázek či graf. 

 

Kritéria hodnocení 

Písemná práce z cizího jazyka je hodnocená v níže uvedených kritériích, výsledné hodnocení 

písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.  

Kritéria hodnocení písemné práce: 

1. část (zadání v rozsahu 130–160 slov) 

I. Zpracování zadání /obsah   

A – Zadání 

B – Obsahu / rozsahu   

II. Organizace   

A – Organizace / koherence 

B – Koheze / prostředky textové návaznosti 

III. Lexikální kompetence (slovní zásoba a pravopis) 

A – Přesnost 

B – Rozsah 

IV. Gramatická kompetence 

A – Přesnost 

B – Rozsah 

 

 

 



 
 

2. část (zadání v rozsahu 70–80 slov) 

I. Zpracování zadání / obsah 

II. Organizace textu 

III. Slovní zásoba a pravopis 

IV. Gramatika   

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0–3 bodů. 

Maximální dosažitelný počet bodů za obě části písemné práce je 36. Pokud je písemná práce 

v první části v dílčím kritériu I.A a v druhé části v dílčím kritériu I. hodnocena počtem bodů 

0, dále se písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů.  

Pokud žák nedodrží minimálně 50 % zadaného počtu slov v jednotlivých částech, práce se 

dále nehodnotí a výsledný počet bodů je 0. Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. 

Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 16 bodů, maximální počet dosažených bodů z 

písemné práce je 36. Žák neuspěl v případě, že dosáhl 15 bodů a méně. 

Body budou následně přepočítány na známku. 

Přepočet bodů na známku: 

36–32 bodů   výborný 

31–27 bodů   chvalitebný 

26–22 bodů  dobrý 

21–16 bodů   dostatečný 

15–0 bodů  nedostatečný 

 

C) ÚSTNÍ ZKOUŠKA (profilová část maturitní zkoušky) 

Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat pro 

ústní část maturitní zkoušky. Témata jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku. Všechny 

zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být 

monotematické. 

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

pracovního listu, který obsahuje dvě části na dané téma, a ve třetí části pracovního listu se 

ověřuje znalost odborné terminologie daného oboru. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k 

ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 

stejné téma. 

 



 
 

Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat překladový slovník a se souhlasem 

školy i jiné pomůcky a materiály, které žák potřebuje k přípravě (např. mapy, obrazový 

materiál atd.). 

 

Kritéria hodnocení 

Ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka je hodnocená v níže uvedených 4 kritériích, 

výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria. 

1. část – interakce na jedno specifické téma 

I. Zadání / obsah a projev 

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

Každé kritérium je hodnoceno 0-3 body. Maximální dosažitelný počet bodů v 1. části je 9. 

2. část – popis obrázku, porovnání dvou obrázků a poskytnutí informací k jednomu danému 

všeobecnému tématu 

I. Zadání / obsah a projev 

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

Každé kritérium je hodnoceno 0-3 body. Maximální dosažitelný počet bodů v 2. části je 9. 

3. část – ověřování znalosti odborné terminologie 

AJ/NJ 

I. Zadání / obsah a projev 

II. Překlad 

 

RJ 

I. Zadání / obsah a projev 

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

Maximální dosažitelný počet bodů v 3. části je 5. 

V rámci celé ústní zkoušky jsou hodnoceny rovněž fonologické kompetence. Za ně může žák 

obdržet 0-3 body. 

Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 11 bodů, maximální počet dosažených bodů u ústní 

zkoušky je 24. Žák neuspěl v případě, že dosáhl 10 bodů a méně. 



 
 

Body budou následně přepočítány na známku. 

Přepočet bodů na známku: 

26–23 bodů   výborný 

22–19 bodů   chvalitebný 

18–15 bodů  dobrý 

14–11 bodů   dostatečný 

10–0 bodů   nedostatečný 

 

D) CELKOVÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI       

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť, a to známkou. 

Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je: 40% písemná část maturitní 

zkoušky a 60% ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně 

vykoná všechny části dané zkoušky (státní i profilové části maturitní zkoušky). Výsledná 

známka se vypočítá ze známek z profilové části maturitní zkoušky. 


