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Profilová část maturitní zkoušky ze ŠJ ve školním roce 2018
Maturitní zkouška odpovídá úrovni B2 dle SERR

Kritéria hodnocení
Základní úroveň obtížnosti
Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

Poslech

45 min.

Čtení a jazyková kompetence

80 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25%

Písemný projev

90 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

Hranice pro připuštění k ústní zkoušce: 44 % z každé dílčí zkoušky (didaktického testu i
písemné práce)
Škála hodnocení :

Hranice úspěšnosti zkoušky

Převod procentních bodů na známku
(horní hranice intervalu v procentních bodech)

100 – 87% = 1 (výborný)
86,9 – 73% = 2 (chvalitebný)
72,9 – 58% = 3 (dobrý)
57,9 – 44% = 4 (dostatečný)
43,9 – 0% = 5 (nedostatečný)

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky je nutné uspět z každé dílčí části (didaktického
testu, písemné práce a ústní ukoušky).

Tematické okruhy (platí pro obě části maturitní zkoušky)
Osobní a společenský život
1. Osobní charakteristika (kladné a záporné vlastnosti, fyzický popis, vize do budoucna)
2. Rodina
3. Domov a bydlení
4. Prázdniny a dovolená
5. Můj den

Každodenní život
6. Kultura
7. Sport
8. Volný čas a zábava
9. Vzdělávání – systém vzdělávání v ČR a ve Španělsku
10. Tradice a zvyky
11. Životní styl

Svět kolem nás
12. Madrid a Praha
13. Globální problémy
14. Životní prostředí
15. Počasí a klima ve Španělsku a v Latinské Americe
16. Cestování a doprava
17. Stravování
18. Nakupování
19. Práce a povolání
20. Služby
21. Média a internet
22. Česká republika
23. Reálie hispanofonních zemí
24. Literatura a významní autoři hispanofonních zemí
25. Významné osobnosti hispanofonních zemí

Praktická část
Didaktický test
Poslech
Čtení
4 texty
-

přiřazování (článek + nadpis, inzerát + člověk)

-

výběr možnosti k přečtenému textu

-

volné odpovědi na základě textu

-

správně/špatně

Písemná práce
-

2 texty, rozsah cca 210/ 240 slov (delší), cca 100/120 slov (kratší)

-

několik různých témat na výběr
(např. e-mail kamarádovi z prázdnin ve Španělsku, motivační dopis pro brigádu ve
Španělsku, příspěvek do nové turistické publikace Co dělat v Praze, když je vám – náct
atd.)

-

studenti mohou mít k dispozici slovníky

Studenti začínají didaktickým testem. Po jeho skončení mají cca 30 minut přestávku.

Ústní zkouška
-

pracovní list (studenti si losují číslo pracovního listu)

-

3 části:
1. 3-4 otázky – bez přípravy – 3 min
2. popis obrázků a srovnání – 5 min
3. samostatný projev na zadané téma - 7 min

-

na každém pracovním listu namíchaná 3 různá témata (např. otázky k okruhu rodina,
obrázek z okruhu bydlení, samostatný projev z okruhu Česká republika)

Ukázka pracovního listu:
1) Téma: např. Kultura.
Zkoušející klade otázky týkající se kulturního života maturanta na téma kino, divadlo, výstavy,
oblíbené filmy a režiséry, apod., maturant odpovídá, nerozumí – li, dá to najevo, otázka je
přeformulována. (3 min)
2) Téma: např. Bydlení.
Maturant si prohlédne obrázky a porovná je. Při projevu používá slovní zásobu týkající se
daného tématu. V tomto případě mluví o vybavení pokoje, pořádku, velikosti, pohodlí,
možných uživatelích pokoje apod. (5 min)

3) Téma: např. Nakupování.
Projevem maturanta ve třetí části je monolog na dané téma, který může být doplněn
otázkami zkoušejícího. V tomto případě lze mluvit o různých místech nakupování,
porovnávat je (supermarket, obchodní centrum, trh, internet), mluvit o jejich výhodách a
nevýhodách, popsat oblíbený obchod apod. (7 min)

