
Profilové zkoušky z cizího jazyka 
 

Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, 

ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou 

pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze 

stejného cizího jazyka dvakrát). 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení 

ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. 

 
Písemná práce z cizího jazyka  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky zvolí jedno 

zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání.  

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru 

vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a 

čas. 

 

Kritéria hodnocení písemná práce zkoušky: 

1. Zpracování zadání a obsah (25 %) – dodržení požadované charakteristiky textu, jasné 

a srozumitelné zpracování všech bodů zadání a splnění rozsahu práce  

2. Organizace a koheze textu (25 %) - vypracovaný text je souvislý s lineárním sledem 

myšlenek a je vhodně členěný/organizovaný 

3. Slovní zásoba a pravopis (25 %) – správnost a rozsah použité slovní zásoby, správnost 

pravopisu 

4. Mluvnické prostředky (25 %) – vhodnost, pestrost a správné využití mluvnických 

prostředků 

 V odůvodněném případě může být práce ohodnocena 0 body, např. není-li dodrženo téma 

vyplývající ze zadání (není akceptována komunikační situace vymezená zadáním) a/nebo 



není-li dodržena požadovaná charakteristika textu a/nebo je-li text výrazně kratší, než 

požadovalo zadání. Písemná práce bude hodnocena ve všech oblastech nula body, pokud 

nebude splněno její zadání. 

Rovněž nečitelná písemná práce není hodnocena. Pokud jsou v písemné práci čitelné alespoň 

některé úseky textu, jsou hodnoceny, žák se však nevyhne ztrátě bodů za nečitelné části 

rukopisu, například ve slovní zásobě. 

Maximální počet dosažitelných bodů je 36. 

Bodové hodnocení písemné práce: 

36 – 33  výborný 

32 – 28  chvalitebný 

27– 23  dobrý 

22 – 18  dostatečný 

15   nedostatečný 

 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí  

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 

zkoušku.  

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

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s 

kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i 

zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 

vzdělávání.  

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

k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma.    
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