
CIZÍ JAZYK 
Hodnocení písemné práce     (maximálně 36 bodů) 

Profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka tvoří písemná práce a ústní zkouška na úrovni 
B1 podle Společného evropského referenčního rámce. 

Písemná práce se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním v českém jazyce.  Žák si vybírá 
jednu dvojici z nabídnutých dvojic témat. 
1. část – min. 140 slov, 2. část - min. 60 slov  

Celková časový limit je 90 minut. Povolené pomůcky jsou psací potřeby a překladový slovník, 
který neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu.  
 
BODOVÁ ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ: 
Každá část je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií (I-IV). 
  
1. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE: 

 
I  Zpracování zadání / Obsah   
IA   Zadání (0-3 body) 
IB   Rozsah a obsah textu (0-3 body) 

 
II   Organizace a koheze textu   
IIA   Organizace textu (0-3 body) 
IIB   Koheze textu a prostředky textové návaznosti (0-3 body) 

 
III   Slovní zásoba a pravopis  
IIIA   Přesnost použité slovní zásoby (0-3 body) 
IIIB   Rozsah použité slovní zásoby (0-3 body) 

 
IV  Mluvnické prostředky  
IVA   Přesnost použitých mluvnických prostředků (0-3 body)  
IVB   Rozsah použitých mluvnických prostředků (0-3 body) 

 
Maximální počet bodů za první část písemné práce je 24.  
 

2. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE: 
 

I. Zpracování zadání / Obsah (0-3 body) 
II. Organizace a koheze textu (0-3 body) 
III. Slovní zásoba a pravopis (0-3 body) 
IV. Mluvnické prostředky (0-3 body) 
  

Maximální počet bodů za druhou část písemné práce je 12.   



Maximální počet bodů za celou písemnou práci je 36 (24 + 12). Pro hodnocení zkoušky se 
započítá počet bodů vynásobený koeficientem 0,5. 
Dosáhne-li žák 8,5 bodů a méně, je výsledek hodnocen jako nedostatečný. 
 

Hodnocení ústní zkoušky     (maximálně 27 bodů) 

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Hodnotí se body 
dle následující tabulky:  
 

1. část  Představení se nehodnotí se 

     2. část 
 

 Zodpovězení otázek k tématu 
- rozsah a správnost použití slovní zásoby   
- rozsah a správnost použití gramatiky 

 
0 až 4 body 
0 až 4 body 

     3. část 
 

 Popis obrázku a konverzace k tématu 
- rozsah a správnost použití slovní zásoby   
- rozsah a správnost použití gramatiky 

 
0 až 4 body 
0 až 4 body 

     4. část 
 

 Samostatný ústní projev na dané téma 
- rozsah a správnost použití slovní zásoby   
- rozsah a správnost použití gramatiky 

 
0 až 4 body 
0 až 4 body 

Plynulost projevu, výslovnost a intonace 0 až 3 body 

 
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 27. Dosáhne-li žák 13 bodů a méně, je výsledek 
hodnocen jako nedostatečný a žák musí ústní zkoušku z cizího jazyka opakovat. 
 
Hodnotící tabulka 

Cizí jazyk 
Stupeň 

prospěchu 

Výborný 
1 

Chvalitebný 
2 

Dobrý 
3 

Dostatečný 
4 

Nedostatečný 
5 

Procentuální 
úspěšnost  >88 až 100 >75 až ≤88 >59 až ≤75 ≥50 až ≤59 <50 

Písemná práce 
body 18 až 16 15,5 až 14 13,5 až 11 10,5 až 9 8,5 a méně 

Ústní zkouška 
body 27 až 24 23 až 21 20 až 16 15 až 14 13 a méně 

Celkové 
hodnocení 

body 
45 až 40 39,5 až 34 33,5 až 27 26,5 až 23 22,5 a méně 

 


