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Profilová část maturitní zkoušky z NJ školní rok 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 zkoušky).

Tematické o
kruhy (platí pro obě části maturitní zkoušky)
Osobní a společenský život
Osobní charakteristika
Rodina
Domov a bydlení
Prázdniny a dovolená
Můj den

Každodenní život
Kultura
Sport
Volný čas a zábava
Vzdělávání - systém vzdělávání v ČR a DACH
Tradice a zvyky
Zdraví a hygiena

Svět kolem nás
Mezilidské vztahy - generační problémy, partnerské vztahy, přátelství
Globální problémy
Životní prostředí
Počasí
Cestování a doprava
Stravování
Nakupování
Práce a povolání
Služby
Média a moderní technologie
Česká republika
Reálie německy mluvících zemí
Německy psaná literatura
Významné osobnosti německy mluvících 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 v Německu, motivační dopis pro brigádu
v Německu, 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) Der Prüfer stellt Ihnen einige Fragen. Beantworten Sie sie bitte möglichst ausführlich.
Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie bitte nach. (3 min)
2) Sehen Sie sich die Bilder an, beschreiben Sie sie und vergleichen Sie sie. Folgende Punkte
können Ihnen dabei behilflich sein: (5 min)







Größe
Einrichtung
Ordnung
Farben/Licht
Atmosphäre
Sonstiges

3) Sie sollen über die Tschechische Republik sprechen. Stellen Sie sich folgende Situation
vor: Zehn Schüler der deutschen Partnerschule kommen zu Besuch. Ihre Deutschlehrerin/Ihr
Deutschlehrer hat Sie beauftragt, für die Schüler eine mündliche Präsentation über die
Tschechische Republik vorzubereiten. Formulieren Sie Ihre Erläuterungen möglichst logisch.
Folgende Punkte können Ihnen behilflich sein (7 min)







Lage und Klima
Naturschönheiten
Landwirtschaft
Industrie
Sehenswürdigkeiten
Sonstiges

