KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Forma: ústní zkouška
•
•
•
•
•

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut (pro žáky s PUP se čas na přípravu prodlužuje na
základě doporučení PPP) a samotná zkouška 15 minut.
Maximální počet bodů – 28
Hranice úspěšnosti v bodech – 13 (tj. 44 %)
Hodnocení platí i pro žáky s PUP.
Žádné vnitřní podmínky hodnocení nejsou stanoveny.

Známka

5
(nedostatečný)

4
(dostatečný)

3
(dobrý)

2
(chvalitebný)

1
(výborný)

Body

0 - 12

13 - 16

17 - 20

21 - 24

25 - 28

Kritéria hodnocení zkoušky:
1) Analýza uměleckého textu:
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová
výstavba
III. část: jazykové prostředky
2) Literárněhistorický kontext literárního díla
3) Analýza neuměleckého textu:
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
4) Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
•

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem
v 7 oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále
0–1–2–3–4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.

•

Hodnocení kritéria Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury
se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Forma: písemná zkouška
•
•

Pro písemnou zkoušku je ředitelem školy stanoveno šest témat.
Rozsah vypracování je minimálně 250 slov.

•
•
•
•
•

Písemná zkouška trvá 120 minut, pro žáky s PUP se čas na přípravu prodlužuje na základě
doporučení PPP.
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Maximální počet bodů: 30
Hranice úspěšnosti v bodech: 12 (tj. 40 %)
Hodnocení platí i pro žáky s PUP.
Známka

5
(nedostatečný)

4
(dostatečný)

3
(dobrý)

2
(chvalitebný)

1
(výborný)

Body

0 - 11

12 - 16

17 - 21

22 - 26

27 - 30

Dílčí zkouška konaná písemnou formou ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je
hodnocena podle tří, respektive šesti dílčích kritérií:
1) Vytvoření textu podle zadaných kritérií
1A
téma, obsah
1B
komunikační situace, slohový útvar
2) Funkční užití jazykových prostředků
2A
pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B
lexikum
3) Syntaktická a kompoziční výstavba textu
3A
větná syntax, textová koheze
3B
nadvětná syntax, koherence textu
Za každé dílčí kritérium může žák obdržet 0 – 5 bodů.

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
•

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí konaných různou
formou: ústně a písemně.

•

Celková známka z předmětu je váženým aritmetickým průměrem známek z obou částí
v poměru ústní zkouška 60 % a písemná zkouška 40 %.

•

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně pokud je hodnocen stupněm jedna až čtyři
uvedeným v tabulce. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu
část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

Forma: ústní zkouška
•

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.

•

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut a samotná zkouška 15 minut. Pro žáky s PUP se čas na
přípravu prodlužuje na základě doporučení PPP.

•

Ústní zkouška z cizího jazyka probíhá na základě monotematického pracovního listu, který má
4 části.
Představení žáka: 0,5 min
1. část: odpověď na otázky zkoušejícího týkající se daného tématu: 2,5 min
2. část: obrázky na dané téma
a) popis obrázku: 1,5 min
b) srovnání dvou obrázků: 1,5 min
3. část: mluvený projev žáka na dané téma doplněný rozhovorem se zkoušejícím: 6 min
4. část: zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného
vzdělávání: 3 min

•

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:
1) Zadání/ Obsah
2) Lexikální kompetence
3) Gramatická kompetence
4) Fonologická kompetence

•

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních tří kritérií, čtvrté
kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

•

V každé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální
dosažitelný počet bodů za každou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

•

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále
0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium
po max. třech bodech).

•

Za celou dílčí ústní zkoušku může proto žák získat nejvýše 39 bodů, tj. 9 bodů za každou ze
4 částí, a navíc až 3 body za fonologickou kompetenci (tj. 9 + 9 + 9 + 9 + 3).

•

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 17 bodů.
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Hodnocení ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka
Klasifikační stupnice
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Bodová škála
39 – 34
33 – 29
28 – 23
22 – 17
16 – 0

•

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v tabulce.

•

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní.
Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % a hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
Forma: písemná zkouška

Úkolem je napsat jeden slohový útvar, který je specifikován zadáním. Požadovaný počet slov je
200 – 220. Písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít
překladový slovník. Součástí těchto 60 minut je i čas na přečtení a promyšlení zadání a zápis textu
do záznamového archu.
Ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text
k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Zadání písemné práce
z konkrétního cizího jazyka je stejné pro všechny žáky školy. Písemnou práci konají všichni žáci
školy ve stejný den a čas.

Obecné požadavky na písemnou práci
Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata
související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět
příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky
a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit
podstatu myšlenky. Žák zná náležitosti a strukturu jednotlivých slohových útvarů. Dokáže k vyjádření
používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat. Požadavky na žáka vychází
z jazykové úrovně B1 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(SERRJ).
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Kritéria hodnocení maturitní písemné práce z cizího jazyka
Písemná část zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné
hodnocení písemné práce je součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria.
Kritéria (1. až 4.) a dílčí kritéria (1a. až 4b.) hodnocení:
1) Zpracování zadání / Obsah písemné práce
a. Zadání
b. Rozsah, obsah textu
2) Organizace a koheze textu
a. Organizace textu
b. Koheze textu a prostředky textové návaznosti
3) Slovní zásoba a pravopis
a. Přesnost použité slovní zásoby
b. Rozsah použité slovní zásoby
4) Mluvnické prostředky
a. Přesnost použitých mluvnických prostředků
b. Rozsah použitých mluvnických prostředků
•

Dílčí kritéria 3b. a 4b. jsou hodnocena body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Ostatní dílčí kritéria
jsou hodnocena body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

•

Maximální počet dosažitelných bodů za písemnou práci je 26 (tj. 6 + 6 + 7 + 7).

•

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1a. hodnocena počtem bodů 0, se písemná
práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0. Dílčí
kritérium 1a. je hodnoceno počtem bodů 0 v případě nedodržení tématu/ komunikačního cíle:
text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu/ komunikační situaci; nedodržení typu
textu: není dodržen funkční styl a slohový postup; nedodržení délky textu: délka textu
neodpovídá požadovanému rozsahu (tzn. text je o více než 60 slov kratší) a není dostatek
(srozumitelného) textu pro hodnocení.

•

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně
44 procentních bodů. Hranice úspěšnosti v bodech je 12 bodů.

Hodnocení maturitní písemné práce z cizího jazyka
Klasifikační stupnice
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
•

Bodová škála
26 – 24
23 – 20
19 – 16
15 – 12
11 – 0

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v tabulce.
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•

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Z CIZÍHO JAZYKA
•

Při celkovém hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné části
maturitní zkoušky (tj. písemné práce) 40 % a hodnocení ústní části maturitní zkoušky 60 %
z celkového hodnocení zkušebního předmětu. Výsledná známka je váženým aritmetickým
průměrem známek z obou částí v poměru ústní zkouška 60 % a písemná práce 40 %.

•

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

•

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4.

•

V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky,
kterou nevykonal úspěšně.
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