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Zkouška z francouzského, německého a ruského 

jazyka v profilové části maturitní zkoušky  
 

Profilová část maturitní zkoušky z francouzského, německého a ruského jazyka se 

skládá ze dvou částí:  

 

1. část – Písemná práce 

2. část – Ústní zkouška 

Hodnocení jednotlivých částí se započítává do celkového hodnocení zkušebního 

předmětu francouzský, německý, ruský jazyk v následujícím poměru: hodnocení 

písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně složí obě části zkoušky. V případě, že žák některou část zkoušky 

nevykonal úspěšně, opakuje jen tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 

Celkové hodnocení profilové zkoušky: 

 
 

hodnocení písemné práce (40 %) + hodnocení ústní zkoušky (60 %) = celkové hodnocení zkoušky 
 

 

100 % - 88 % hodnoceno známkou 1 (výborný) 

87 % - 74 %  hodnoceno známkou 2 (chvalitebný) 

73 % - 59 %  hodnoceno známkou 3 (dobrý) 

58 % - 44 %  hodnoceno známkou 4 (dostatečný) 

 

Hranice úspěšnosti je 44 %. 
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Písemná zkouška z francouzského, německého a 

ruského jazyka v profilové části maturitní zkoušky 

 

Písemnou prací z francouzského, německého a ruského jazyka se rozumí vytvoření dvou 

souvislých textů v celkovém minimálním počtu 200 slov.  Zadání obsahující dvě části 

je žákům zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si zadání nevolí. 

Zadání obou částí písemné práce obsahuje název zadání, body zadání, způsob 

zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání a požadovaný počet slov. 

 

Zadání písemné práce:   Zadání je specifikováno v českém jazyce a je  

     shodné pro žáky všech oborů naší školy.  

 

Složení písemné práce:  Zadání obsahuje dvě části. První část je v rozsahu  

     130–150 slov, druhá část je v rozsahu 70– 80 slov. 

 

Slohové útvary: Část 1: korespondence (formální i neformální), 

vypravování, článek. 

   

Část 2: korespondence (formální i neformální), žádost, 

pozvánka, popis, příspěvek na blog. 

 

Doba trvání: 70 minut (případně navýšení u žáků s přiznaným 

přizpůsobením podmínek) 

 

Povolené pomůcky:  Překladový slovník, který neobsahuje zvláštní 

     přílohy týkající se písemného projevu nebo  

     frází požadovaných pro písemný projev. 

 

Záznamový arch:   Žák píše písemnou práci do záznamového archu, 

     který obdrží před zahájením zkoušky spolu se  

     zadáním. Zadání první části písemné práce žák  

píše do záznamového archu určeného pro první  

část; zadání druhé části písemné práce žák píše do  

záznamového archu určeného pro druhou část.  

 

Způsob záznamu textu:  Rukopisné pořízení záznamu textu. 
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Hodnocení: Práce je hodnocena podle následujících kritérií: 

Zpracování zadání a obsah; Organizace a koheze textu; 

Slovní zásoba a pravopis; Mluvnické prostředky. Tato 

kritéria se dále člení a hodnotí šíři jevu a chyby při jeho 

použití. Za každé dílčí kritérium žák získá 0–3 body. 

Podrobný rozpis hodnocení je součástí hodnoticí 

tabulky, kterou má hodnotitel k dispozici. Žák může 

celkově získat maximální počet 36 bodů z obou částí; 

v první části může získat maximálně 24 bodů, ve druhé 

části maximálně 12 bodů. Minimální počet bodů pro 

úspěšné složení písemné práce je 16. Získané body 

jsou převedeny na procenta a zaokrouhleny na jednotky. 

Takto získané procento hodnocení je následně použito 

pro výpočet celkového hodnocení v předmětu 

francouzský, německy, ruský jazyk.  

 

Pozn. První část písemné práce musí obsahovat minimální počet 59 slov, druhá část 

písemné práce musí obsahovat minimální počet 30 slov. Pokud žák požadovaný limit 

slov dané části nesplní, tato část práce se nehodnotí. Pokud žák píše text velkými 

tiskacími písmeny, rozlišuje v textu velká a malá písmena. 

 

Celkové hodnocení písemné práce profilové zkoušky:  

 

36–32 bodů  hodnoceno známkou 1 (výborný) 

31–27 bodů  hodnoceno známkou 2 (chvalitebný) 

26–21 bodů  hodnoceno známkou 3 (dobrý) 

20–16 bodů  hodnoceno známkou 4 (dostatečný) 
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