Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

Profilová část maturitní zkoušky
CIZÍ JAZYKY
JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Délka konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 19
odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Ústní zkouška (anglický jazyk/německý jazyk/ruský jazyk)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanovil v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné
pomůcky a materiály, které žák potřebuje k přípravě na 3. část ústní zkoušky.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací
oblasti odborného vzdělávání.
Pracovní list je monotematický.
Zkoušející a přísedící při zkoušení využívají k hodnocení tiskopis Záznam o hodnocení ústní
zkoušky z cizího jazyka.
Bodové hodnocení z protokolu o výsledcích ústních zkoušek žáka je následně převedeno na
výslednou známku – dle následující tabulky: /viz níže/
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti
svého znevýhodnění právo na navýšení časového limitu, atd. (viz Formulář doporučení
k uzpůsobení podmínek pro konání MZ – Specifické poruchy učení a ostatní).

Ústní zkouška má tři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Po krátkém
motivačním úvodu následuje:
1. část ústní zkoušky, ve které žák v odpovídající míře podrobnosti zodpovědět běžné dotazy vztahující se
k jednomu danému všeobecnému tématu.
Ve 2. části ústní zkoušky má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky a
poskytnout informace k jednomu danému všeobecnému tématu.
(Záleží vždy na typu otázky)
Ve 3. části ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev a/nebo interakce na jedno specifické téma.
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Dílčí bodování:
1. část – reakce a odpovědi na otázky zkoušejícího – 12 bodů (obsah a projev – 4 body, slovní zásoba – 4
body, gramatika – 4 body)
2. část – Popis a porovnávání obrázků – 12 bodů (obsah a projev – 4 body, slovní zásoba – 4 body,
gramatika – 4 body)
3. část – samostatný projev k danému tématu otázky – 12 bodů (obsah a projev – 4 body, slovní zásoba –
4 body, gramatika – 4 body)
Fonologická kompetence 3 body (1. – 3. část)
Body za jednotlivá kritéria se sčítají a celkem je možno získat maximálně 39 bodů, které jsou
přepočítány na známky dle níže uvedené stupnice:

Hodnotící tabulka ústní zkoušky z cizího jazyka
Počet bodů

známka

39 - 36

1 (výborný)

35 - 30

2 (chvalitebný)

29 - 24

3 (dobrý)

23 - 18

4 (dostatečný)

17 a méně

5 (nedostatečný)

září 2021

Mgr. Luboš Bauer v. r.
ředitel školy
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