Požadavky na písemnou práci maturitní zkoušky z anglického jazyka
Písemnou prací se rozumí vytvoření jednoho souvislého textu v celkovém rozsahu minimálně
220 slov. Horní hranice není omezena.
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.
Doba písemné práce je stanovena na 90 min včetně času na volbu zadání.
Pro písemnou práci budou ředitelem školy stanoveny tři zadání, z nichž jedno si žák vybere.
Tematické okruhy budou v rámci témat profilové ústní zkoušky. Způsob zpracování tématu
bude zahrnovat následující slohové útvary: vyprávění, neformální dopis, formální dopis,
recenze, článek, názorová esej, argumentativní esej, zpráva, popis osoby, místa, události.
Hodnocení písemné práce je bodové, přičemž maximální možný počet dosažených bodů je
40.
Práce bude posuzována na úrovni B2 Evropského referenčního rámce a bude hodnocena
v souladu s nastavenými kritérii.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka
Celá písemná práce je hodnocena na úrovni B2, tomu odpovídá i hodnocení chyb. Všechny
podúrovňové chyby ve všech deskriptorech jsou považovány za chyby globální, rovněž
všechny systémové chyby z úrovně B2 jsou považovány za chyby globální.
Maximální hodnocení písemné práce je 40 bodů. Pokud žák dosáhne bodového hodnocení
nižšího než 20 bodů, v písemné části maturitní zkoušky neuspěl.

I – Zpracování zadání/Obsah
A – Zadání
0 – 5 bodů
Hodnotí se dodržení požadované charakteristiky textu, splnění zadání a délka textu. Pokud
žák zcela nedodrží charakteristiku textu, body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny,
případně je text o 20 procent kratší, než je v zadání, celá písemná práce se hodnotí 0 body.

B – Rozsah, obsah
0 – 5 bodů
Hodnotí se rozpracovanost bodů zadání, srozumitelnost při vysvětlování podstaty myšlenek,
množství irelevantních informací a myšlenek.

II – Organizace a koheze textu
A – Organizace textu
0 – 5 bodů
Hodnotí se vhodná organizace textu (rozdělení do odstavců), souvislost textu a lineární sled
myšlenek.

B – Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)
0 – 5 bodů
Hodnotí se rozsah a vhodnost použití PTN.

III – Slovní zásoba, pravopis
A – Přesnost
0 – 5 bodů
Hodnotí se správné použití slovní zásoby a pravopisu.

B – Rozsah
0 – 5 bodů
Hodnotí se šíře slovní zásoby odpovídající zadání.

IV – Mluvnické prosředky
A – Přesnost
0 – 5 bodů
Hodnotí se správnost a přesnost použité gramatiky.
B – Rozsah
0 – 5 bodů
Hodnotí se rozsah použitých mluvnických prostředků.

