
Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka 

AJ (cizí jazyk) na jazykové úrovni B2 

NJ/FJ (druhý cizí jazyk) na jazykové úrovni B1 

PÍSEMNÁ ČÁST 

Charakteristika zkoušky: Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí napsání jednoho souvislého textu 
(slohové práce) na základě výběru z nabídky tří zadání (zadání se liší tématem a požadovanou formou 
zpracování). 

Délka konání:   120 minut (včetně výběru zadání) 

Rozsah:   minimálně 200 slov 

Způsob záznamu:  ručně psaný text (s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek MZ) 

Způsob a kritéria hodnocení:  

1. Splnění zadání + obsah (0 - 5 bodů) 
2. Organizace a koheze textu (0 - 5 bodů) 
3. Slovní zásoba a pravopis (0 - 5 bodů) 
4. Mluvnické prostředky (0 - 5 bodů) 

Celkem lze za písemnou část zkoušky získat 20 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému 
složení zkoušky činí 8 bodů, přičemž v kritériu 1 (splnění zadání a obsah) musí být práce 
hodnocena minimálně 2 body. 

ÚSTNÍ ČÁST 

Charakteristika zkoušky: Ústní zkouška z cizího jazyka je realizována formou řízeného rozhovoru se 
zkoušejícím na základě pracovního listu. Pracovní list je strukturován do tří částí: 

1. Samostatný ústní projev žáka (na základě osnovy) 
2. Popis / porovnání obrázků 
3. Rozhovor se zkoušejícím k danému tématu + doplňující otázky 

Délka konání:  příprava 20 minut, zkouška 15 minut 

Rozsah:   20 témat (předem oznámených dle platné legislativy) 

Způsob a kritéria hodnocení: 

1. Zadání, obsah a projev (0 - 9 bodů) 
2. Lexikální kompetence (0 - 9 bodů) 
3. Gramatické kompetence (0 - 9 bodů) 
4. Fonologická kompetence (0 - 3 body) 

Celkem lze za ústní část zkoušky získat 30 bodů. Minimální počet bodů nutný k úspěšnému 
složení zkoušky činí 13 bodů. 



CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

Celkový počet bodů za zkoušku je dán součtem bodů za jednotlivé dílčí zkoušky, přičemž je dodržen 
požadavek, že hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % z celkového 
hodnocení zkušebního předmětu). 

Pokud žák neuspěl v jedné z částí zkoušky, opakuje pouze tuto část zkoušky. 

Stupnice hodnocení: 

50 – 44 bodů výborný 

43 – 37 bodů chvalitebný 

36 – 30 bodů dobrý  

29 – 21 bodů dostatečný 

20 – 0 bodů nedostatečný 


