Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z jazyka německého
Školní rok: 2021/2022
Maturitní zkouška se bude skládat ze dvou částí: a/ písemná část
b/ ústní zkouška
Písemná část
a/ didaktický test / čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, lexikálně-gramatická část/
b/ písemná práce /2 kratší slohové útvary/
Čas – 120 minut /60 minut didaktický test, 60 minut písemná práce /
Hodnocení
1.Písemná práce
Celkový počet bodů 20 /delší slohový útvar – 12 bodů, kratší slohový útvar 8 bodů/
Deskriptory
a/ dodržení formy, zadání /delší část: 3 body, kratší část: 2 body/
b/ prostředky textové návaznosti, logické utřídění myšlenek, spojovací prvky – delší část: 3
body, kratší část: 2 body
c/ gramatika /delší část: 3 body, kratší část: 2 body/
d/ lexikální stránka /delší část: 3 body, kratší část 2 body/
Hodnocení: 100 – 90 % - výborný, 89 – 80 % chvalitebný, 79 – 65 % - dobrý, 64 – 50 % dostatečný, 49 – 0 % - nedostatečný
2. Didaktický test
Čtení, poslech, lexikálně-gramatické úkoly
Převod bodů na známky: 100-90% - výborný
89-80% - chvalitebný
79- 65% - dobrý
64-50% - dostatečný
49-0% - nedostatečný

Ústní zkouška
Ústní zkouška se skládá ze tří částí: a/ konverzace na vylosované téma /20 témat/
b/ popis obrázků
c/ řešení situace
Hodnocené deskriptory
a/ dodržení zadání, zpracování tématu
b/ lexikální stránka
c/ gramatické struktury
d/ fonologické záležitosti
Počet bodů: a/ zadání, obsahová stránka - 2 body
b/ lexikální kompetence – 4 body
c/ gramatika – 3 body
d/ fonologie – 1 bod
Každá část bude hodnocena zvlášť, celkový maximální počet bodů z jednotlivých částí – 10
Maximální počet bodů z celé zkoušky - 30 bodů
Přepočet bodů na celkovou známku:
30 – 27 b. - výborný / 100-90% /

26 - 24 b. - chvalitebný / 89- 80% /

23 – 20 b. - dobrý /79 - 65% /

19 – 15 b. - dostatečný /64 -50%/

14 – 0 b - nedostatečný /49-0%/

Celkové hodnocení maturitní zkoušky
Váha : 60% z celkového hodnocení ústní zkouška
40% z celkového hodnocení písemná část

Jméno žáka / třída:
Číslo a téma otázky:
Hodnocení

Počet získaných
bodů

Zadání, obsah, projev

Lexikální kompetence

Gramatická kompetence,
prostředky textové návaznosti

Fonologická kompetence

Celkové bodové hodnocení

Hodnotitel/lka …………………………………………….

Výsledná známka: ……………………………………….

V Hradci Králové, dne…………………………

