
 

Tel./Fax: 241 090 230/35 Bankovní spojení: 75435041/0100 E-mail: skola@ksidlisti.cz 

Datová schránka: cqi5sp3 IČ: 48 13 40 23 Web: www.ksidlisti.cz 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z cizích jazyků 

 
A. PÍSEMNÁ PRÁCE 

 
Délka zkoušky: 90 minut 
 
Povolené pomůcky: 

• překladový slovník (poskytuje škola, vlastní slovník je nutné předem předložit 
ke kontrole, protože nesmí obsahovat vpisky a nepovolené přílohy o slohových 
útvarech) 

 
Vypracování rukopisem na linkovaný papír označený razítkem školy. 
 
Maximální počet bodů: 20 
Hranice úspěšnosti: 9 bodů 
 
Předmětem hodnocení je pouze čistopis práce. 
 
Kritéria hodnocení: 
I. A. Délka písemné práce: minimálně 200 slov 

nedodržení rozsahu: práce bude hodnocena jako celkově nedostatečná, 
tj. 0 bodů v celkovém hodnocení (ostatní kritéria se již nehodnotí) 

 
B. Charakteristika slohového útvaru – 2 body 

Vyprávění, článek, popis nebo korespondence 
 
C Zadání – 5 bodů 

Splnění a rozpracování jednotlivých bodů zadání 
 
II. A. Organizace a členění textu – 1 bod 

B. Linearita textu – 1 bod 
C. Prostředky textové návaznosti – 3 body 

 
III. Slovní zásoba a gramatika (přesnost, chybovost):  5 bodů 

A. Přesnost (chybovost): 0-6 chyb      5 bodů 
7-13 chyb      4 body 
14-20 chyb      3 body 
21-27 chyb      2 body 
28-34 chyb      1 bod 
35 a více chyb   0 bodů 

 
B. Rozsah – 3 body (slovní zásoba 1 bod, gramatika 2 body) 
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B. ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
 
Doba přípravy: 20 minut  
Ústní zkouška: max. 15 minut  
 
Ústní zkouška probíhá podle monotematických pracovních listů skládajících se ze tří 
částí (obsahujících dohromady 5 úkolů) a zahrnuje jak komunikační části, tak 
samostatný projev. 
 
Maximální počet bodů:30 
Hranice úspěšnosti: 13 bodů 
 
Kritéria hodnocení: 

1. Zadání – 9 bodů 
 Obsah, linearita a komunikativní strategie projevu 

2. Slovní zásoba – 9 bodů 
 Rozsah a přesnost (chybovost) 

3. Gramatika – 9 bodů 
 Rozsah a přesnost (chybovost) 

4. Výslovnost – 3 body 
 
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ MZ: 
Bodové hodnocení písemné práce tvoří 40 % známky 
Bodové hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % známky 
 
Vážené skóre a prospěch/známka: 
100 % - 87 % výborný/1  
86 % - 73 %  chvalitebný/2  
72 % - 58 %  dobrý/3 
57 % - 44 %  dostatečný/4  
43 % a méně nedostatečný/5  
 
Hodnocení žáků s PUP MZ: 
V průběhu MZ i hodnocení písemné práce a ústní zkoušky bude postupováno podle 
doporučení poradenského zařízení (např. prodloužený čas, tolerance specifických 
problémů a chyb, vypracování písemné práce na PC). 
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