
Profilová maturitní zkouška z druhého cizího jazyka 2022/2023 
 

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní  
Písemná práce tvoří 40% a ústní zkouška 60% výsledné známky.  

 
Rozsah vědomostí a dovedností, které jsou ověřovány, je dán úrovní B1 (německý, španělský a 

francouzský jazyk) podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. 

 

Písemná práce 

 
Písemná práce se skládá ze dvou částí. V každé části písemné práce student zpracovává 

v požadovaném rozsahu slov jedno téma/jednu komunikační situaci.  

  

V první části písemné práce lze získat nejvýše 24 bodů, ve druhé části nejvýše 12 bodů. V písemné 

části může žák dosáhnout maximálně 36 bodů.  

 

První část písemné práce tvoří slohová práce s rozsahem 140 – 170 slov.  

 

Druhou část písemné práce tvoří krátká zpráva, email, pozvánka apod. Rozsah práce činí 60 – 70 slov. 

 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, pokud neobsahuje přílohy 

věnované písemnému projevu/korespondenci. Délka trvání písemné práce je 90 minut včetně času 

na volbu zadání.  

 

Stupně hodnocení písemné části: 

36 – 32 výborný 

31 – 27 chvalitebný  

26 – 22 dobrý  

21 – 18 dostatečný  

17 – 0 nedostatečný 

 

Ústní část 
 

Dílčí ústní zkouška je vymezena 25 tématy. Celá zkouška je zaměřena vždy na jedno téma, které si žák 

vylosuje. Při přípravě může žák používat překladový slovník a další doplňkové materiály (např. mapu). 

 

Na přípravu má žák 15 minut. Ústní část MZ trvá maximálně 15 minut a skládá se ze dvou částí: 

1. práce s textem  

2. vlastní ústní projev žáka 

 

Každá část vylosované otázky je hodnocena podle tří základních kritérií (I. až III.). 

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

  



 

Kromě výše zmíněných kritérií se hodnotí také fonologická kompetence, která je společná pro obě části 

MZ.  

První část zkoušky je hodnocena body na škále 0 - 1 - 2 - 3, druhá část zkoušky je hodnocena body na 
škále 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
Fonologická kompetence je hodnocena body na škále 0 - 1 - 2 - 3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za první část je 9 bodů (3+3+3), za druhou část 27 bodů (9+9+9) a 

za fonologickou kompetenci 3 body.  

Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 39.  

Pokud žák neuspěje v písemné nebo ústní části maturitní zkoušky, opakuje pouze tu část, ve které 

neuspěl. 

 

 

Stupně hodnocení ústní části: 

39 – 34 výborný  

33 – 28 chvalitebný  

27 – 22 dobrý  

21 – 18 dostatečný  

17 – 0 nedostatečný  

 


