Zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
konané
na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o.
Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4
Zkušební termín: JARO a PODZIM 2022
Zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky na Klasickém gymnáziu Modřany
a základní škole, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, se řídí platnými legislativními
normami, tj. zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky pozdějších
předpisů.
Maturitní zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní, skládá se ze dvou částí – z písemné
práce a z ústní zkoušky.
Rozsah vědomostí a dovedností je dán úrovní Společného evropského referenčního rámce
(SERR). Pro anglický jazyk na úrovni B2, pro ostatní jazyky na úrovni B1.
Písemná práce
V písemné práci studenti/studentky zpracovávají zvolená témata. Písemná práce se skládá ze
dvou textů. První text v rozsahu 70 – 90 slov, druhý text v rozsahu 130 – 150 slov. Zadání
specifikuje téma, typ a rozsah textu, adresáta/příjemce sdělení. Součástí zadání může být i
výchozí text, graf nebo tabulka.
Časový limit pro vypracování písemné práce je 75 minut. Minimální rozsah obou textů je 200
slov.
Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy 2 témata pro každý text, z nichž si
student/studentka jedno zvolí.
Povolenou pomůckou je překladový slovník, pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému
projevu/korespondenci.

Ústní zkouška
Pro ústní zkoušku ředitelka školy stanoví 20 témat. Ústní zkouška je zadávána formou
pracovních listů. Jednomu tématu odpovídá jeden pracovní list, ústní zkouška je tedy
monotematická.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu, který obsahuje zadání ke konkrétnímu tématu.
Pro ústní zkoušku nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu a
student/studentka losuje vždy minimálně z pěti nabízených pracovních listů. Nabídka
pracovních listů se vztahuje vždy k právě jednomu zkušebnímu dni. Příští den lze použít u téže
komise stejné pracovní listy jako ve dnech předchozích.
Student/studentka si vylosuje jedno téma. Příprava ke zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška
trvá 15 minut.

Při přípravě na ústní zkoušku obdrží student/studentka pracovní list se zadáním, které si
vylosoval/a. Student/studentka má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky
a poté je při ústní zkoušce používat.
Povolenými pomůckami pro ústní zkoušku jsou slovník a doplňkové materiály (např. obrazový
materiál, mapy).
Výsledné hodnocení se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných
v jednotlivých částech zkoušky s následujícími váhami dílčích zkoušek:
Písemná práce – 40 %
Ústní zkouška – 60 %

Výsledné hodnocení zkoušky z cizího jazyka
Převod procentních bodů na známku
Interval v procentních bodech
<100 % - 87 %
<87 % - 74 %
<74 % - 56 %
<56 % - 40 %
<40 % - 0 %>

hodnocení
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

