InterDACT s. r. o.
Pionýrů 2806, 434 01 Most
Kritéria hodnocení písemné a ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka:
ve školním roce 2021/2022
Hodnocení a klasifikace profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném
znění.
Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní. Hodnocení
písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 %celkového hodnocení zkušebního
předmětu.

Hodnocení písemné maturitní práce
1. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut.
2. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
3. Náročnost písemného projevu přibližně odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
4. Pro písemnou práci z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob
zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání se skládá ze dvou částí. První část má
rozsah 130 - 150 slov a druhá část má rozsah 70 – 80 slov.
5. Zadání písemné práce z cizího jazyka je stejné pro všechny žáky všech oborů vzdělání maturitních
tříd. Písemnou práci konají žáci všech oborů ve stejný den a čas.
6. Při konání písemné práce z cizího jazyka každý žák sedí v samostatné lavici.
7. Zadání a témata určí vyučující cizího jazyka a odevzdají je ředitelce školy do předem stanoveného
termínu. Zadání a témata se každý rok obměňují.
8. Ředitelkou školy jsou stanovena 4 kritéria hodnocení:
I.
Zpracování zadání (dodržení charakteristiky textu, rozsahu a obsahu) – 1. a 2. část
II.
Organizace a koheze (dodržení charakteristiky textu, rozsahu a obsahu) – 1. a 2. část
III.
Slovní zásoba a pravopis (rozsah slovní zásoby a její přesné použití, správnost pravopisu) –
1. a 2. část
IV.
Mluvnické prostředky (rozsah a přesnost použitých mluvnických prostředků) – 1. a 2. část
Vyučující cizího jazyka hodnotí známkou 1 – 5 dílčí kritéria za 1. a 2. část písemné práce. Výsledné
známky za 1. a 2. část jsou stanoveny z jednotlivých dílčích známek. Celková výsledná známka
z písemné práce je stanovena z výsledných známek za 1. a 2. část, přičemž známka za 1. část má
dvojnásobnou váhu.

Hodnocení ústní maturitní zkoušky
1. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví 20 - 25 témat.
Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
2. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
3. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní
zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
4. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
5. Ředitelkou školy jsou stanovena 4 kritéria hodnocení:
I.
Zadání/obsah a projev (sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře)
II.
Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a její správné použití)
III.
Gramatická kompetence (rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití)
IV.
Fonologická kompetence (plynulost projevu a správná výslovnost)
Zkoušející a přísedící hodnotí společně známkou 1 – 5 dílčí kritéria. Výsledná známka je stanovena
z jednotlivých dílčích známek.

V Mostě 24. září 2021

Mgr. Jana Synková
ředitelka školy

Maturitní komise schvalující kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizích jazyků ve školním
roce 2021/2022
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