Kritéria hodnocení pro písemnou práci z anglického jazyka
Obecné požadavky na písemný projev
Požadovaná úroveň obtížnosti je B2 podle stupnice Společenského evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově
i jazykově souvislé texty, ve kterých jsou myšlenky a informace vyjádřeny dostatečně jasně a
přesně, v souladu s pravidly výstavby požadovaného typu textu.
Myšlenky a informace jsou v textu řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny
spojovacími výrazy. Text je vhodně organizován. Pokud to vyžaduje typ textu, je slohový
útvar ve standardizované konvenční podobě.
Jazykové prostředky a funkce jsou použity přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Úroveň
formálnosti jazyka je volena s ohledem na situaci a příjemce. Vliv mateřského jazyka je téměř
nepostřehnutelný a nesmí narušit srozumitelnost.
Opakovaná chyba se počítá pouze jednou.
Maximální počet bodů za písemnou práci je 24. Hodnocení písemné práce tvoří 40 %
celkového hodnocení zkoušky.

Rozsah textu a počítání slov
Minimální počet slov je 220. Horní hranice není stanovena.
Jako jedno slovo se počítají:
-předložky
-spojky
-zájmena
-citoslovce
-členy
-zkratky
-víceslovná vlastní jména
-řadové číslovky
-rozepsané datum
-adresy

-složeniny spojené spojovníkem
Jako jednotlivá slova se počítají:
-stažené tvary
- frázová slovesa
- složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova
Jako slova se nepočítají:
-číslovky psané číslicemi
-opakovaná vlastní jména

Globální chyby
Globální chybou je taková chyba, která brání příjemci porozumět sdělení a výrazně tak
narušuje komunikační záměr.
Slovní zásoba a pravopis:
-výběr nesprávného slova
-vynechání důležitého slova
-nečitelnost výrazu
-chyby, které jsou svým charakterem pod ověřovanou úrovní obtížnosti
Mluvnické prostředky:
-chybně tvořené slovesné tvary
-chybně použitý čas
-chybějící syntaktické členy
-nadbytečné syntaktické členy
-chyby ve slovosledu
-chyby v zájmenech
-chyby ve vazbách modálních sloves
-chyby ve tvoření otázek
-chyby ve tvoření rozkazovacího způsobu
-chyby v používání členů
- chyby v základním určení počitatelného a nepočitatelného podstatného jména
-chyby v singuláru a plurálu

-chyby v základních slovesných vazbách
-chybné stupňování přídavných jmen a příslovcí
-chyby v přivlastňování
-chybně použitý slovní druh
-chyby v předložkách, které brání porozumění textu

Lokální chyby
Lokální chybou je taková chyba, která nemění význam okolního textu a nemá zásadní vliv na
porozumění textu.
Slovní zásoba a pravopis:
-spelling
Mluvnické prostředky:
-chyby v předložkách, které nebrání porozumění textu
-absence členu
-vynechání koncovek, pokud to není systémová chyba

Hodnocení chyb
Hodnocení globálních a lokálních chyb jak ve slovní zásobě a pravopise, tak v mluvnických
prostředcích je stejné. Globální chyby jsou nadřazeny chybám lokálním.
Globální chyby
0 – 1 chyba = 3 body
2 – 3 chyby = 2 body
4 – 5 chyb = 1 bod
6 a více chyb = 0 bodů
Lokální chyby
0 – 5 chyb = 3 body
6 – 11 chyb = 2 body
12 – 17 chyb = 1 body
18 a více chyb = 0 bodů

Kritéria hodnocení pro ústní zkoušení z anglického jazyka
Obecné požadavky na ústní projev
Zkouška je monotematická a skládá se ze dvou částí:
-práce s textem
-řízený rozhovor na dané téma.
Požadovaná úroveň obtížnosti je B2 podle stupnice Společenského evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Žák dovede na dané téma srozumitelně, obsahově i jazykově souvisle, samostatně hovořit i
reagovat na otázky zkoušejícího. Myšlenky a informace vyjadřuje dostatečně jasně a přesně
a kde je to vhodné, propojuje je spojovacími výrazy.
Jazykové prostředky a funkce jsou použity přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Vliv
mateřského jazyka je téměř nepostřehnutelný a nesmí narušit srozumitelnost.
Opakovaná chyba se počítá pouze jednou.
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 36. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového
hodnocení.

Hodnocení ústního projevu
Práce s textem
Maximální počet bodů za práci s textem je 12. Z toho 6 bodů je za zadání a obsah projevu a 6
bodů za gramatické, lexikální a fonologické kompetence.

Řízený rozhovor
Maximální počet bodů za řízený rozhovor je 24. Z toho 12 bodů je za zadání a obsah projevu
a 12 bodů za gramatické, lexikální a fonologické kompetence.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky z anglického jazyka

Maximální počet dosažených bodů je 60

Klasifikace
53 – 60 = výborně
46 – 52 = chvalitebně
37 – 45 = dobře
30 – 36 = dostatečně
0 – 29 = nedostatečně

