Profilová maturitní zkouška z anglického a německého jazyka
Ústní část profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka a německého jazyka
Okruhy z anglického jazyka:
Londýn
Velká Británie
USA
Kanada
Austrálie a Nový Zéland
Česká republika
Praha
Plzeň
Popis dne
Volný čas
Jídlo, stravování
Sport
Cestování
Škola, vzdělávání
Moje rodina a já
Mé koníčky, hobby
Média, sociální sítě
Dům/byt a místo, kde žiju
Doprava
Můj přítel, kamarádi, vztahy
Okruhy z německého jazyka:
Česká republika
Plzeň a okolí
Praha
Rakousko
Německo
Švýcarsko
Cestování
Moje rodina a já
Jídlo a stravování
Dům/byt a místo, kde žiju
Popis dne
Volný čas
Sport
Škola, vzdělávání
Doprava
Mé koníčky a hobby
Nakupování
Média
Kultura
Životní styl

Ústní zkouška z anglického a německého jazyka před zkušební komisí trvá celkem 15
minut a uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru, na její přípravu je 20 minut. K přípravě
je k dispozici překladový slovník. Během přípravy žák pracuje s konkrétním zadáním ústní
zkoušky ve formě pracovního listu, který je monotematický a má čtyři části a následující
bodování:
Představení žáka

0,5 min

1. Popis obrázku

Porovnání obrázku

1,5 min
1 min
9 bodů

2. Řízený rozhovor učitel – student

6 min
14 bodů

3. Dialog učitel – student

3 min
9 bodů

4. Odborná terminologie

3 min
4 body

Hodnocení výslovnosti

3 body

Písemná část profilové maturitní zkoušky z anglického a německého jazyka

Typem textu může být:
Neformální dopis
Formální dopis
Článek
Motivační dopis
Pozvánka
E-mail
Vzkaz
Vypravování
Popis
Písemná práce je rukopisná.
Žák napíše jednoduchý souvislý text na běžně 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. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu
jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.
Písemnou prací se rozumí vytvoření 2 souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200
slov; písemná práce trvá 60 minut. Při písemné práci má žák možnost použít tištěný
překladový slovník bez popisu jednotlivých slohových útvarů. Ředitel školy stanoví jedno
zadání pro všechny žáky všech oborů školy.
První část písemné práce je v intervalu 140 až 160 slov; text musí být dělen na odstavce –
minimálně 3; 24 bodů.
Druhá část písemné práce je v intervalu 60 až 70 slov; text nemusí mít odstavce; 12 bodů.
Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky z AJ počítají:
 předložky (in, from, to, on, out, at…)
 spojky (but, because, although, so, and…)
 zájmena (you, I, me, he, him, himself, ourselves, mine, hers…)
 členy (a, an, the)
 zkratky (etc., e.g., NASA, USA…)
 citoslovce (yipe, yum, yak, ugh, huh…)
 vlastní jména víceslovná (John Smith = 1 slovo, United States of America = 1 slovo,
Kostelec nad Ohří = jedno slovo)
 číslovky řadové (1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 876th…)
 datum, které je rozepsané (September 11th 2014 = jedno slovo)
 složeniny se spojovníkem (father-in-law = jedno slovo, must-see = 1 slovo)
 adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo, 10 Broadway, New York City = jedno slovo)

Složeniny (stažené tvary) se v AJ počítají jako dvě slova:
 It’s = 2 slova, I’ll = 2 slova, mustn’t = 2 slova, haven’t = 2 slova…)
 VÝJIMKU tvoří sloveso cannot = 1 slovo, can’t = 1 slovo
 frázová slovesa (stand up = 2 slova, give in = 2 slova, look forward to = 3 slova…)
Co se jako slovo v AJ nepočítá vůbec?
 číslovky psány jako číslice (2 = 0 slov, 2013 = 0 slov, 777 = 0 slov)
 jména, které v textu opakujete (počítá se pouze jednou) – píšete-li například jméno Jack
Smith v textu vícekrát, počítá se pouze jednou a poté již ne
Příklad: Jack Smith is a great footballer. I have always wanted to watch Jack Smith. =
11 slov)
Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky z NJ počítají:
 předložky (in, aus, nach…)
 spojky (aber, deshalb, und…)
 zájmena (du, ich, mich…)
 členy (der, die, ein…)
 zkratky (z.B., usw., USA…)
 citoslovce (huh…)
 vlastní jména víceslovná (Peter Braun = 1 slovo, Kostelec nad Ohří = jedno slovo)
 číslovky řadové (der erste)
 datum, které je rozepsané (11. September 2014 = jedno slovo)
 adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo)
Co se jako slovo v NJ nepočítá vůbec?



číslovky psány jako číslice (2 = 0 slov, 2013 = 0 slov, 777 = 0 slov)
jména, které v textu opakujete (počítá se pouze jednou) – píšete-li například jméno
Peter Braun v textu vícekrát, počítá se pouze jednou a poté již ne

Hodnocení profilové zkoušky z předmětů anglický a německý jazyk
Za ústní zkoušku je maximální bodový zisk 39 bodů, což odpovídá 100% hodnocení.
Hranice pro úspěšné složení ústní zkoušky je 44%, což je 18 bodů z celkových 39 bodů.
Hodnotí se splnění zadání, plynulost projevu, slovní zásoba, gramatika a výslovnost.
V písemné práci může žák dosáhnout maximálně 36 bodů. V první části písemné práce lze
získat nejvýše 24 bodů, ve druhé části nejvýše 12 bodů.. Hranice pro úspěšné složení
písemné zkoušky je 44%, což je 16 bodů z celkových 36 bodů.
Hodnotí se splnění zadání včetně počtu slov, slovní zásoba včetně pravopisu, gramatika a
prostředky textové návaznosti (spojky, propojenost aj.).

Hodnocení ústní zkouška:
Známka 1: 34 – 39 bodů
Známka 2: 28 – 33 bodů
Známka 3: 23 – 27 bodů
Známka 4: 18 – 22 bodů
Neprospěl: 17 bodů a méně

Hodnocení písemná zkouška:
Známka 1: 31 – 36 bodů
Známka 2: 26 – 30 bodů
Známka 3: 21 – 25 bodů
Známka 4: 16 – 20 bodů
Neprospěl: 15 bodů a méně

Hodnocení písemné práce tvoří 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% z celkového
hodnocení zkušebního předmětu.
Celkové hodnocení - známky z profilové zkoušky z předmětů anglický a německý jazyk:
Známka
z ústní
zkoušky
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

Známka
z písemné
zkoušky
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Celková
známka
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
4
4

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku
úspěšně, pokud úspěšně složí všechny části dané zkoušky.

Odlišnosti konání zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky

Škola se bude řídit doporučeními posudku k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní
zkoušky. Posudek musí žák odevzdat nejpozději v termínu odevzdání přihlášek žáka
k maturitní zkoušce škole.

