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KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA JAZYK ANGLICKÝ 

2021/2022 

 

Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce je tvořeno dvěma částmi, žáci 

vypracují dlouhý a krátký text. Minimální rozsah delšího textu je 130 slov, kratšího 70 slov. 

Vypracování písemné práce trvá 60 minut. Žák vypracovává písemnou práci klasickým způsobem, 

písemně. Pouze žáci s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny mají možnost využívat PC. 

Při konání písemné práce má žák možnost používat překladový slovník. 

 

Žák je hodnocen body podle následujících kritérií:  

1. část 

Gramatika – správnost a šíře mluvnických 

prostředků 

Slovní zásoba – adekvátnost jazykových 

prostředků, šíře slovní zásoby a pravopis 

Zadání/obsah – strukturovanost a členění 

textu 

 max. 8 bodů 

 

max. 8 bodů 

 

max. 8 bodů  

 

2. část 

Gramatika – správnost a šíře mluvnických 

prostředků 

Slovní zásoba – adekvátnost jazykových 

prostředků, šíře slovní zásoby a pravopis 

Zadání/obsah – strukturovanost a členění 

textu 

 

max. 4 body 

max. 4 body 

 

max. 4 body 

 

Celkem                                                                              max. 36 bodů 

Vnitřní podmínka hodnocení 

Pokud je oblast „Zadání/obsah“ hodnocena 0 body, text už se dál nehodnotí. Hodnotí se 0 body, 

pokud text nesplňuje tyto charakteristiky: 

- útvar/text nesplňuje charakteristiky daného útvaru, resp. komunikační situace 

- obsah, téma – text nepojednává o zadaném tématu 

0 body se hodnotí i tehdy, když nastane pouze jedna z možností. 

0 body se také hodnotí v případě, že není splněn minimální požadovaný rozsah. 

Minimální stanovený rozsah: 130 a 70 slov. 

Stanovená tolerance rozsahu je: 30 slov a 10 slov, lze tedy hodnotit texty, které obsahují 100 a 60 

slov. Horní hranice není stanovena. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje 

se nezapočítává do celkového rozsahu práce, a není tedy předmětem hodnocení. Stejný postup se 

uplatňuje i v případě, kdy žák doslova opíše výchozí text. 
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Převod výsledků zkoušek vyjádřených body na známku. 
Škála hodnocení: 
 
Výborný                         36 – 31 bodů 

Chvalitebný                   30 – 26 bodů 

Dobrý                             25 – 21 bodů 

Dostatečný                    20 – 16 bodů  

Nedostatečný               méně než 16    

 

   

        

Ing. František Novotný, ředitel školy 

   V Praze 1. 9. 2021 

 


