
 

 

Skladba Písemné práce a Ústní zkoušky z předmětu Cizí Jazyk 

(AJ, ŠJ, NJ) 

 

Písemná práce MZ (PP) 

Písemnou práci tvoří 2 samostatné texty. Delší (vyprávění, popis, dopis ..) v rozmezí 120 – 150 slov a 

krátký (zpráva, vzkaz, pozvánka) v rozmezí 60 – 70 slov. Celkový text musí odpovídat rozmezí 200 slov. 

Obě témata v rámci jedné práce budou stanoveny ředitelkou školy.  

Písemná část MZ z CJ je hodnocena podle tabulky bodování s přepočtem na procenta úspěšnosti. 

Kritéria pro udělení bodů jsou přebrána z metodiky pro hodnocení PP MZ vydané Cermatem. 

 

% Body Hodnocení 

100 – 87 36 – 31 výborně 

Prospěl/a 
86,4 – 73 30 – 26 chvalitebně 

72,4 – 58 25 – 21 dobře 

57,4 – 44 20 – 16 dostatečně 

43,4 – 0 15 – 0 nedostatečně Neprospěl/a 

 

 

Část PP 1. část 2. část Celkem v PP 

Váha části 25 bodů 12 bodů 36 bodů 

Požadovaná délka textu 120 – 150 slov 60 – 70 slov 180 – 220 slov 

 

 

Ústní MZ 

Ústní maturitní zkouška bude monotématická a sestavena podle předchozího modelu s tím, že budou 

zachovány 4 části zkoušky. Úvod, kde se žák představí,  1. část – žák odpovídá na položené otázky, které 

dopředu nezná,  2. část - žák popisuje (jeden) a porovnává obrázky, 3. část sestává ze samostatného 

projevu na dané téma.  

 

 

 



 

 

Kritéria hodnocení dle tabulky s maximálním počtem bodů 39 

Část Náplň  Čas Hodnocení 

Úvod Představení studenta  0,5 min. nehodnoceno 

1. část Otázky Zadání/obsah a projev 
Lexikální kompetence 
Gramatické kompetence 

2,5 min. 9 bodů 

2. část Popis a porovnání obrázků Zadání/obsah a projev 
Lexikální kompetence 
Gramatické kompetence 

4 min 9 bodů 

3. část Komunikační kompetence 
(samostatný projev + dialog) 

Zadání/obsah a projev 
Lexikální kompetence 
Gramatické kompetence 

8 min. 18 bodů 

  Fonologická kompetence  3 body 

Celkem    39 bodů 

 

% Body Hodnocení 

100 – 87 39 – 34 výborně 

Prospěl/a 
86,4 – 73 33 – 28 chvalitebně 

72,4 – 58 27 – 23 dobře 

57,4 – 44 22 – 17 dostatečně 

43,4 – 0 16 – 0 nedostatečně Neprospěl/a 

 

Konečná známka z MZ z CJ bude vygenerovaná stejným způsobem jako v předcházejících letech. 

2 . %DT + %PP + %ÚZ

4
= % 

 

Výsledné % bude převedeno na známku dle tabulky: 

% Hodnocení 

100 – 87 výborně 

Prospěl/a 
86,4 – 73 chvalitebně 

72,4 – 58 dobře 

57,4 – 44 dostatečně 

43,4 – 0 nedostatečně Neprospěl/a 

 

Počet vyhotovených pracovních listů k ústní zkoušce bude odpovídat počtu studentů přihlášených ke 

zkoušce + 4, aby byla zajištěna možnost výběru. 

Za PK oboru Cizí jazyk vypracovala dne 19.10.2020 

Mgr. Karla Fulnečková 


