Maturitní zkouška z francouzského jazyka 2020 / 2021
Specifikace vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, pro maturitní předmět
cizí jazyk / anglický jazyk na Gymnáziu Matyáše Lercha.

Maturitní zkoušku z francouzského jazyka může žák konat dvěma způsoby.
1. Zvolí si jej ve společné části, v níž píše didaktický test a následně je povinen v profilové
části psát písemnou práci a vykonat ústní zkoušku před maturitní komisí.
2. Zvolí si jej jako jeden ze školou nabízených volitelných předmětů a v tom případě píše
pouze písemnou práci a koná ústní zkoušku před maturitní komisí.

I.

Společná část

Maturitní zkoušku z FJ v rámci společné části představuje didaktický test. Na ni navazuje
zkouška profilová.
Didaktický test trvá 100 minut, z toho 40 minut tvoří poslechová část a 60 minut část
ověřující porozumění textu a využití jazyka.

Na společnou část navazuje v dalších částech zkouška profilová.
II.

Profilová část

Maturitní zkouška z FJ se v profilové části skládá z písemné práce a ústní zkoušky.
Písemná práce:
Písemnou prací z francouzského jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu 200
slov s tolerancí +/- 10%.. Trvá 90 minut. Témata písemné práce jsou žákům zpřístupněna
bezprostředně před zahájením zkoušky. Žáci vybírají jedno ze dvou zadání, které obsahuje
název, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Součástí výchozího textu může být i
obrázek, graf. U písemné práce může žák použít překladový slovník. Forma záznamu
vytvářeného textu je ruční, nikoli elektronická.
Ústní zkouška:
Ústní zkouška se koná před maturitní komisí. Pro ústní zkoušku určí ředitel školy v souladu
s rámcovým a školním vzdělávacím programem 23 témat zpracovaných v pracovních listech.
Z nich si žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce vylosuje jeden pracovní
list, který obsahuje jedno téma z reálií francouzsky mluvících zemí (fotografie, kresba, mapa)
propojené s běžným konverzačním tématem. Žák při zkoušce prokazuje znalost reálií a
schopnost použít slovní zásobu s tématem spojenou a schopnost formulovat své postoje v

diskusi. Zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. K přípravě má žák k dispozici
slovník, doplňující obrázky nebo mapy.

III.

Hodnocení:

Didaktický test se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“.
Písemná práce a ústní zkouška jsou hodnoceny v souladu s kritérii klasifikačního řádu GML.
Hodnocení písemné práce tvoří 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení.
Žák složí zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny části zkoušky. V případě
neúspěchu, opakuje neúspěšnou dílčí část zkoušky.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní
zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení k přiznání uzpůsobení
podmínek pro konání maturitní zkoušky vydává školské poradenské zařízení.

