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ANGLICKÝ JAZYK  

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu.   

Na vypracování práce je vymezeno 75 minut včetně času na volbu zadání. Rozsah práce je 200 – 230 

slov.  

Žáci mají možnost použít překladový slovník v knižní formě, mohou i nadále požívat vlastní slovník, 

pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované jednotlivým typům textů.  

Pro písemnou práci jsou stanovena 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

Zadání písemné práce obsahuje: název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

Způsob záznamu je rukopisný.  

Kritéria hodnocení písemné práce:  

1A Zpracování zadání    3 body 

2A Organizace textu    3 body 

3A Slovní zásoba a pravopis / přesnost 3 body 

4A Mluvnické prostředky / přesnost   3 body 

1B Zpracování zadání / rozsah, obsah  3 body 

2B Koheze textu     3 body 

3B Slovní zásoba a pravopis / rozsah  3 body 

4B Mluvnické prostředky / rozsah   3 body 

 

Písemná práce bude hodnocena 0 body pokud:  

a) není dodržena požadovaná charakteristika textu,  

b) body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny,  

c) délka textu zásadně neodpovídá minimálnímu počtu slov (text je kratší o více než 3 

intervaly/tj. 200 - 170 slov, 169-140 slov, 139 – 110, méně jak 110 slov nedostatečný),  

d) je nečitelná, jsou-li v písemné práci alespoň některé úseky nečitelné, žák se nevyhne 

ztrátě bodů ve slovní zásobě.  

 

Hodnocení písemné práce:  

24 – 22 bodů  výborný 

21 – 18 bodů   chvalitebný 

17 – 15 bodů  dobrý 

14 – 11 bodů   dostatečný 

10 – 0 bodů   nedostatečný 
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Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu, maximální 

dosažitelný počet bodů je 24 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 11 bodů.  

Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií uvedených v Přílohách ke sdělení Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-453/2020-3. 

ZPŮSOB A KRITERIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Ústní zkouška je monotématická, zahrnuje 20 témat.  Uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu.  

Pracovní list sestává ze čtyř částí, kterými jsou:  

1) stručné zodpovídání dotazů z oblasti vylosovaného tématu/interview,  

2) popis a porovnání obrázků,  

3) samostatný ústní projev na odborné téma/profesní angličtina,  

4) ústní interakce/dialog.  

Nehodnocenou součástí zkoušky je úvodní představení se zkoušeného.   

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek  SPUO-1 je 

navýšena o 25 %. Během přípravy na ústní zkoušku mohou žáci využívat elektronický slovník. Ústní 

zkouška trvá 15 minut.  

Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

Dílčí ústní zkouška se sestává ze čtyř částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

1) Zadání / Obsah a projev 

2) Lexikální a fonologická kompetence  

3) Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 

třech bodech), celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí zkoušky je 36. Hranice úspěšnosti je 

stanovena na 16 bodů. 

Hodnocení ústní zkoušky:  

36 – 32 bodů  výborný 

31 – 27 bodů   chvalitebný 

26 – 22 bodů  dobrý 

21 – 16 bodů   dostatečný 

15 – 0 bodů   nedostatečný 

 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu, maximální 

dosažitelný počet bodů je 36 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 16 bodů. 
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V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a 

výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“. 

V kritériu I. se uděluje „0“ v případě nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje 

k zadanému tématu / zadané komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah 

ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části, ústní projev nelze 

hodnotit pro nedostatek jazyka. 

Podrobněji jsou kritéria a charakteristiky výkonu žáka u zkoušky, odpovídající jednotlivým bodovým 

hodnotám, popsány pro žáky intaktní a s PUP v Přílohách ke sdělení Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy Č.j.: MSMT-453/2020-3.  

 

 

ZPŮSOB STANOVENÍ VÝSLEDNÉ ZNÁMKY    

 

Žák vykoná zkoušku pokud: 

- v dílčí zkoušce didaktický test USPĚL, 

- v dílčí zkoušce písemná práce dosáhl hranice úspěšnosti 11 bodů (tj. 45%), 

- v dílčí zkoušce ústní zkouška dosáhl hranice úspěšnosti 16 bodů (tj. 45%). 

 

Výsledná známka, která je součtem bodů hodnocení písemné práce a ústní zkoušky, se stanovuje 

takto: v poměru 40% podíl na celkové známce (písemná zkouška, 24 bodů) : 60% podíl na celkové 

známce (ústní zkouška, 36 bodů). Celkem je to 100% úspěšnost hodnocena počtem 60 bodů. 

 

Celkové hodnocení zkoušky:  

60 – 54 bodů  výborný 

53 – 45 bodů   chvalitebný 

44 – 36 bodů  dobrý 

35 – 27 bodů   dostatečný 

26 – 0 bodů   nedostatečný 

 

Pokud žák nedosáhne minima bodů v písemné práci nebo ústní zkoušce, musí tuto dílčí část 

opakovat.  

 

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za 

podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění dle doporučení přiloženému k přihlášce k maturitní 

zkoušce.  

 

Vypracovala: Mgr. Hana Konečná     

Schválila: Mgr. Jana Pekáriková, ředitelka školy 31. 3. 2022 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE    
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 

 

 

 


