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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 ve
školním roce 2020/2021 skládá pouze z ústní zkoušky.
Ústní zkouška:
Ústní zkouška z francouzského, německého a ruského jazyka patří do profilové části
maturitní zkoušky a vychází z 25 konkrétních témat. Pro každé téma je vytvořena sada
monotematických pracovních listů – pracovní list žáka a pracovní list zkoušejícího.
Pracovní list obsahuje úvod, který se nehodnotí a slouží k motivování žáka, a 3 části.
Kromě pracovního listu má žák k dispozici slovník a v případě tématu z oblasti reálií
také atlas a mapu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut. V jednom dni
nelze losovat dvakrát stejné téma. Bezprostředně před zahájením ústní zkoušky se žák
stručně představí komisi, tato část se nehodnotí.
Ústní zkouška se skládá ze tří částí:
1. Práce s textem – přečtení krátkého úryvku předloženého textu a shrnutí obsahu
textu na základě uvedených otázek.
2. Práce s obrázkem – popis obrázku ve vztahu k tématu pracovního listu.
3. Samostatný ústní projev na konkrétní téma a doplňující otázky vztahující se
k danému tématu.
Hodnocení:
1. Každá část zkoušky je hodnocena na základě tří kritérií (splnění zadání, lexikální
kompetence, gramatická kompetence). Za každé kritérium žák může získat
0–3 body.
2. Současně žák získá další 0–3 body za fonologickou kompetenci, tj. výslovnost,
intonaci a plynulost.
3. Počet bodů získaný ve 3. části pracovního listu je vzhledem k náročnosti a délce
oproti ostatním částem pracovního listu násoben koeficientem 2,0.
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4. Přehled maximálního počtu bodů za jednotlivé části pracovního listu
Maximální počet bodů

Část
1. část
(práce s textem)
2. část
(práce s obrázkem)
3. část
(konkrétní téma)
Fonologická
kompetence

9 bodů
9 bodů
18 bodů
3 body

5. Celkově žák může získat v ústní zkoušce maximálně 39 bodů. Minimální
počet bodů pro úspěšné složení ústní zkoušky je 18 bodů.
Celkové hodnocení profilové zkoušky:
39–34 bodů
33–29 bodů
28–23 bodů
22–18 bodů
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hodnoceno známkou 1 (výborný)
hodnoceno známkou 2 (chvalitebný)
hodnoceno známkou 3 (dobrý)
hodnoceno známkou 4 (dostatečný)
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