
Gymnázium, Havířov-Město,  

Komenského 2, příspěvková organizace 

 

KRITÉRIA MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA (profilová část) 

• žák si vybírá jedno ze dvou zadání, jejichž výběr stanoví ředitel školy; (předmětová 
komise předá řediteli školy 6 témat vybraných na základě návrhů vyučujících, z nichž 
ředitel 2 vybere; zadání bude napsáno v českém jazyce) 

• rozsah práce se stanovuje na 200–250 slov; překročení horní hranice se nebude 
penalizovat; v případě nedodržení minimální hranice může hodnotitel snížit výsledné 
hodnocení 

• max. časový limit na vypracování je 75 minut včetně času na výběr zadání 
• žák může během psaní písemné práce využít překladový slovník 
• hodnocení proběhne dvěma hodnotiteli a následně jejich vzájemnou shodou 

• hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 
• žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů 
• konkrétní kritéria hodnocení  

 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

1. Zpracování zadání a obsah – dodržení zadaného 
tématu 

0–6 

2. Organizace a koheze textu 0–6 

3. Slovní zásoba a pravopis 0–6 

4. Mluvnické prostředky 0–6 

Vnitřní podmínka hodnocení: 

Nedodrží-li žák v písemné práci zadané téma nebo zadaný slohový útvar, je hodnocen v 1. a 
2. kritériu 0 body a písemná práce se dále nehodnotí. Žák by tak nesplnil základní podmínku 
pro hodnocení písemné práce z cizího jazyka.   

Body za jednotlivá kritéria se sčítají a celkem je možno za písemnou práci získat maximálně  
24 bodů, které jsou přepočítány na známky dle níže uvedené stupnice: 

BODY HODNOCENÍ 

24–22 výborně 

21–19 chvalitebně 

18–15 dobře 

14–12 dostatečně 

11–0 nedostatečně 

 

 



ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA (profilová část) 

• pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 25 témat 

• bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu 
• ústní zkouška je tvořena dvěma částmi 

1. popis a porovnání obrázků týkajících se témat každodenního života 
2. prezentace vylosovaného tématu (hlavní část) 

• příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkoušení maximálně 15 minut 
• v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma 

• hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

• žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů 
• kritéria hodnocení: 
 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

1. Plnění zadání  0–9 

2. Bohatost slovní zásoby 0–6 

3. Používání gramatiky  0–6 

4. Výslovnost 0–3 

Vnitřní podmínka hodnocení: 

Pokud žák nezíská v 1. kritériu minimálně 3 body a ve 2. a 3. kritériu minimálně 2 body, nemůže být 
hodnocen a v ústní zkoušce neprospěl.  

Body za jednotlivá kritéria se sčítají a celkem je možno za ústní část získat maximálně 24 bodů, 
které jsou přepočítány na známky dle stejné stupnice jako u písemné práce. 

 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

Získané body z obou částí zkoušky jsou v poměru 40 % váhy písemné práce ku 60 % váhy ústní 

zkoušky přepočítány na výsledná procenta podle vzorce:  

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST PROFILOVÉ ZKOUŠKY = POČET BODŮ Z PP * 
𝟒𝟎

𝟐𝟒
 + POČET BODŮ Z ÚZ * 

𝟔𝟎

𝟐𝟒
 

Procenta jsou následně převedena na výslednou známku: 

PROCENTA HODNOCENÍ 

od 91 %  výborně 

od 79 % chvalitebně 

od 62 % dobře 

od 50 % dostatečně 

méně než 50 % nedostatečně 

 

V Havířově dne 7. září 2022 PhDr. Petr Šimek  
 ředitel školy 


