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Maturitní zkouška z německého jazyka 

Maturitní zkouška profilové část se skládá ze dvou částí, a to z části písemné a ústní. 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení 

ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Aby žák úspěšně vykonal zkoušku, 

musí úspěšně vykonat písemnou i ústní část dané zkoušky. Pokud žák některou část zkoušky nevykoná 

úspěšně, žák opakuje tu část zkoušky, kterou vykonal neúspěšně.  

Písemná část maturitní zkoušky z německého jazyka 

Písemná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou částí, zadání jsou uvedená v češtině. Rozsah celé 

práce je dán intervalem počtu slov. V celé práce má žák napsat 210-240 slov.   

V případě 1. části písemné práce má žák napsat text v rozmezí 140-160 slov, ve 2. části písemné práce 

text v rozmezí 70-80 slov. Při hodnocení může být žák penalizován, pokud je text kratší nebo delší, než 

je dané rozmezí (viz Kritéria hodnocení). Nedostatečný počet slov se následně promítá i do hodnocení 

slovní zásoby, pravopisu a mluvnických prostředků. Pokud žák obdrží 0 bodů za Zpracování zadání / 

obsah / rozsah práce (I. deskriptor – viz Kritéria hodnocení), je práce hodnocena známkou 

nedostatečný. 

Žák si zvolí jedno ze 3 zadání, které předem vybere ředitel školy. Zadání jsou připravena předmětovou 

komisí německého jazyka. Čas na konání zkoušky je 90 minut, včetně času na přečtení a promyšlení 

zadání. 

Slohové útvary v písemné části: 

Část 1 (140-160 slov) 

o Článek  

o Vyprávění 

o Popis 

o Korespondence (především neformální) 

o Charakteristika 

Část 2 (70-80 slov) 

o Zpráva 

o Pozvánka 

o Korespondence (e-mail formální i neformální) 
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Během testování je povoleno používat překladové slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou 

písemnému projevu. 

 

Způsob záznamu stanovený ředitelem školy je rukopisný záznam. K dispozici má žák volné papíry A4 

pro koncept práce, které však nejsou předmětem hodnocení. Hotová písemná práce musí být 

zaznamená / přepsána na záznamový arch, který pak žák odevzdává a který je jako jediný 

předmětem hodnocení. 

 

Ve zdůvodněných případech může žák požádat písemně ředitele školy o možnost zápisu formou 

strojopisu na školním zařízení během 10 pracovních dní před termínem zkoušky. 

 

Výsledek písemné maturitní zkoušky obdrží žák nejpozději v době konání ústních maturitních zkoušek. 

Kritéria hodnocení 

Písemná práce bude hodnocena jednou známkou podle kritérií (viz dokument Kritéria hodnocení) 

s přihlédnutím ke stávajícím kritériím, která stanovila PK NJ v ŠVP. Žák může dosáhnout maximálně 36 

bodů: z první části obdrží maximálně 24 bodů, z druhé části maximálně 12 bodů. Hranice úspěšnosti 

je 21 bodů. Pokud žák obdrží 20 a méně bodů, žák zkoušku nevykonal úspěšně. 

 

Výsledné hodnocení maturitní písemné zkoušky z německého jazyka 

Počet bodů Hodnocení 

36-33 výborný 

32-29 chvalitebný 

28-25 dobrý 

24-21 dostatečný 

20-0 nedostatečný 
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Hodnocení 1. části 

 

  

Kritérium Obsah kritérií 
Bodová 

škála 

Maximální počet 

bodů za dané 

kritérium 

Přidělený počet 

bodů / max. 6 

bodů 

I. Zpracování 

zadání / obsah 

- dodržení zadání (charakteristika 

textu) 
0–1–2–3 3 

 
- rozsah a obsah (účelné 

zpracování bodů) 
0–1–2–3 3 

II. Organizace a 

koheze textu 

- organizace textu (lineárnost) 0–1–2–3 3 

 
- správnost a šíře prostředků 

textové návaznosti 
0–1–2–3 3 

III. Slovní zásoba 

a pravopis 

- správnost použité slovní zásoby a 

pravopisu 
0–1–2–3 3 

 

- šíře slovní zásoby a pravopisu 0–1–2–3 3 

IV. Mluvnické 

prostředky 

(gramatika) 

- přesnost mluvnických prostředků 0–1–2–3 3 

 
- rozsah a šíře mluvnických 

prostředků 
0–1–2–3 3 

Celkem   24  
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Hodnocení 2. části 

 

Ústní maturitní zkouška z německého jazyka 

Ústní zkouška je vedle písemné práce dílčí zkoušky maturitní zkoušky z německého jazyka a je zadávána 

formou tzv. pracovních listů. Pracovní listy jsou monotematické a žák si losuje z 25 pracovních listů. 

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut. Pro přípravu na 

dílčí ústní zkoušku „na potítku“ žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si vylosoval. Žák má 

možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Zkoušení i 

hodnocení probíhá podle pracovního listu. Povolenými pomůckami pro ústní zkoušku jsou slovník a 

doplňkové materiály (např. obrazový materiál, mapa).  

Kritéria hodnocení 

Při hodnocení ústní maturitní zkoušky se používají následující kritéria: 

I. Zadání / Obsah a projev 

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatické kompetence a prostředky textové návaznosti 

IV. Fonologická kompetence 

 

Kritérium Obsah kritérií 
Bodová 

škála 

Maximální počet 

bodů za dané 

kritérium 

Přidělený počet 

bodů / max. 3 

body 

I. Zpracování 

zadání / obsah 

- dodržení zadání (charakteristika 

textu) a účelné zpracování bodů 
0–1–2–3 3  

II. Organizace a 

koheze textu 

- organizace textu (lineárnost) a 

správnost prostředků textové 

návaznosti 

0–1–2–3 3  

III. Slovní zásoba 

a pravopis 

- šíře a správnost použité slovní 

zásoby a pravopisu 
0–1–2–3 3  

IV. Mluvnické 

prostředky 

(gramatika) 

- rozsah a přesnost mluvnických 

prostředků 
0–1–2–3 3  

Celkem   12  
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Pokud se udělí 0 bodů v kritériu I., tak se ústní projev podle dalších kritérií již nehodnotí. V kritériu I. 

se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu 

/ zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických 

dovedností či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.  

Maximální počet bodů za ústní část maturitní zkoušky je 24 bodů. Hranice úspěšnosti je 12 bodů. 

Pokud žák obdrží 11 a méně bodů, žák zkoušku nevykonal úspěšně a je nutné tuto část zkoušky 

opakovat. 

Počet bodů Hodnocení 

24-22 výborný 

21-19 chvalitebný 

18-16 dobrý 

15-12 dostatečný 

11-0 nedostatečný 

 

Kritéria Bodová škála 
Maximální počet bodů 

za dané kritérium 

Přidělený počet 

bodů 

Zadání / Obsah a projev 0-2-4-6 6 
 

Lexikální kompetence 

(šíře a správnost slovní 

zásoby) 

0-2-4-6 6 

 

Gramatická 

kompetence (rozsah a 

správnost mluvnických 

prostředků) 

0-2-4-6 6 

 

Fonologická 

kompetence (plynulost 

projevu, výslovnost a 

intonace) 

0-2-4-6 6 

 

Celkem  24 
 


