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Profilová zkouška z cizího jazyka pro
školní rok 2022/2023

Profilová zkouška z cizího jazyka je se skládá z písemné a ústní části. Studenti mohou
skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2 CEFR a z německého a
španělského jazyka na úrovni B1 CEFR.

Studenti, kteří si zvolí cizí jazyk ve státní zkoušce, píší navíc ve společné části
didaktický test, který je zadán celostátně, je na úrovni B1 CEFR a je hodnocen uspěl /
neuspěl.

1) Písemná práce
Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově
ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými
normami, zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky a zda se dokáže orientovat
v komunikační situaci zadané v písemné práci.

Student/ka si vybírá ze 3 tematicky různorodých zadání. Na výběru zadání se podílejí
vyučující cizích jazyků a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým postupům, žánrům,
tématům, které vycházejí ze ŠVP.

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a
způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované
komunikační situace. Student/ka vybírá ze slohových útvarů, které odpovídají
požadované jazykové úrovni.

Na výběr tématu a vypracování práce je vymezeno 90 minut. Rozsah písemné práce je
250-280 slov pro anglický jazyk a 200-230 slov pro ostatní jazyky.

Studenti/ky mohou používat překladové slovníky, které jim poskytne škola.

Ze 3 zadání si student/ka vybere jedno. Na volné listy si může zaznamenávat osnovu,
koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení.

Žáci s PUP - prodloužení času dle doporučení PP poradny a podle Cermatu navýšení
času (+ 25%, +50%, +100%)
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Hodnocení písemné práce
Za hodnocení písemné práce zodpovídají všichni vyučující daného jazyka. Text písemné
práce se hodnotí v těchto oblastech: zadání, rozsah a obsah textu, organizace a koheze
textu včetně použití prostředků textové návaznosti, slovní zásoba, pravopis, správnost a
rozsah použitých mluvnických prostředků.

Písemná práce se podílí ze 40 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky.

2) Ústní zkouška
Cílem ústní zkoušky je, aby student/ka prokázal/a praktické komunikační dovednosti s
využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia.

Student/ka si losuje jednu z 25 otázek, které jsou zahrnuty v dokumentu “Maturitní
okruhy”. Zkouška se může skládat z rozboru textu nebo popisu obrázků, které se pojí k
vylosovanému tématu, z dialogu popř. samostatnému ústnímu projevu k tématu. Dále
musí student/ka prokázat znalost gramatiky a schopnost řešení situací v daném jazyce
na dané úrovni.

Během přípravy, která trvá 15 minut, mají studenti k dispozici výkladový i překladový
slovník, popřípadě atlas.

Jednou vylosovaná otázka je pro daný den z losování vyřazena.

Zkouška trvá 15 minut, předchází jí 15 minutová příprava.

Hodnocení ústní zkoušky
Ústní zkouška se hodnotí na základě splnění kritérií, která zahrnují míru splnění zadání,
obsah, projev, lexikální, gramatické a fonologické kompetence.

Ústní zkouška se podílí ze 60 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky.

V Říčanech 1.11.2022 Mgr. Zuzana Pokorná
ředitelka školy


