
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS N. L. - STARÁ BOLESLAV 

Kritéria hodnocení z předmětu: ANGLICKÝ JAZYK 

pro školní rok 2021/2022 

pro všechny studijní obory 
___________________________________________________________________ 

1. Státní část zkoušky- ANGLICKÝ JAZYK: 

 

DIDAKTICKÝ TEST státní maturity trvá 95 minut, / 35 minut poslechový subtest a 60 minut 

subtest na ověření jazykových dovedností.  Zadává i hodnotí Cermat. 

  

2. Školní - profilová zkouška z anglického jazyka 

je složena standardně ze 2 částí,z maturitní písemné práce MPP/ 2 slohové útvary, 

jejich téma je jednotné pro všechny studenty. Není tedy možnost výběru témat a 

bývá voleno z okruhů obecné konverzace. 

Součástí jsou povinně zmíněné body zadání / 3-5/, které je nutno zpracovat v 

obvyklém rozsahu pro daný text. 

Jedno zadání -kratší text / short writing/: 60-80 slov bývá krátké sdělení formálního , 

nebo osobního charakteru, písemný vzkaz, e-mail, oznámení na nástěnku, 

oznámení na sociální síť, nebo webovou stránku. 

Dále jedno zadání pro delší slohový útvar, / long writing / 120-160 slov; osobní dopis, 

formální dopis, popis, charakteristiku, vypravování události, zprávu o události, 

článek, blog na sociální sítě/ webové stránky.Dohromady celkem za obě práce 200-

240 slov. 

 Hodnocení MPP: 

1. Dodržení formálních náležitostí textu, požadovaných formální částí a rozvržení, 

dodržení zadání a jednotlivých bodů zadání a délky textu. 

2. Srozumitelnost textu a jeho logická stavba. 

3. Gramatická a lexikální správnost / chyby/. 

4. Rozsah použitých gramatických a lexikálních prostředků a rozsah použitých 

prostředků textové návaznosti / propojení vět a textu/. 



 

Pro každý bod kritérií zde je použita bodová stupnice 0-1-2-3. 

Každý text je bodován zvlášť a může dosáhnout maximálně 12 bodů. 

Pro výpočet celkového počtu bodů je výsledek u delšího textu násoben dvěma. 

Tedy celkový počet dosažených bodů u obou výborně napsaných prací je 

36 bodů jako maximum. 

 Známka z MPP z ANGLIČTINY se pak vypočítá takto: 

36-31 bodů ...stupeň 1 

30-26 bodů ...stupeň 2 

25-20 bodů ...stupeň 3 

19-14 bodů ...stupeň 4 

13-0 bodů ... stupeň 5 

Ústní zkouška z ANGLICKÉHO JAZYKA/ profilová zkouška/ dále jen ÚZ/ 

příprava 20 min. trvání 15 min. V zákonném termínu je zveřejněno 20 témat obecné 

angličtiny a podle maturitních oborů 1-10 témat týkajících se všech vyučovaných 

odborností. 

Ústní zkouška / ÚZ/ je vedena pomocí pracovních listů, které obsahují slovní i 

obrazové podklady pro odpovědi studenta. Zkouška je vedena formou řízeného 

rozhovoru. Zkouška je na základě pracovních listů rozdělena do 4 dílčích částí. 

Součástí každého pracovního listu je obecné i odborné téma, pracovní list je obvykle 

nazván podle tématu obecné angličtiny/ tvoří nejdelší část UZ/.Každý list má unikátní 

číslo 1-20 . 

V jedné třídě v jednom dni nelze stejný pracovní list použít dvakrát. 

Zkouška obsahuje následující části / včetně očekávaného časového rozsahu/ 

v celkovém rozsahu 15 minut: 

1. Úvodní informace o studentovi/ představení, zájmy, dovednosti, zajímavosti, 

speciální znalosti či dovednosti, úspěchy, certifikáty a řidičské oprávnění, znalosti z 

IT./2 min. 

2. Rozhovor na téma z obecné angličtiny. Popis a porovnávání obrázků, rozhovor, 

samostatný projev - dle zadání v pracovním listě. /6 min. 



3. Rozhovor o odborném tématu - popis obrázků, samostatný projev. /3 min. 

4. Vysvětlení gramatiky- vyřešení gramatického cvičení v rozsahu 3-5 vět 

s vysvětlením významu textu. /4 min. 

 Hodnocení ÚZ: 

 V průběhu ÚZ jsou hodnoceny části 2,3,4. Část 1 je hodnocena z hlediska intonace, 

výslovnosti / foneticky/. 

Takto se bodují následující jevy: 

1. Splnění zadání/ využití času vhodným projevem, jazyková správnost, provázanost 

textu, plynulost, gramatika, slovní zásoba, prostředky textové návaznosti 

počtem bodů 0-3 

2.Šíře použití gramatických prostředků, počet chyb. ..počtem bodů 0-3 

3. Šíře použití lexikálních prostředků a počet chyb, počtem bodů 0-3 

Dále je hodnocen celkový projev žáka z hlediska výslovnosti a intonace za celou 

zkoušku dohromady / tedy části 1,2,3 a 4/ 0-3 body 

Ze zkoušky ústní lze tedy maximálně získat 30 bodů / 9+9+9 + 3 = 30/ 

Známka z ÚZ se vypočítá takto: 

30-27 bodů ...stupeň 1 

26-22 bodů ...stupeň 2 

21-17 bodů ...stupeň 3 

16-13 bodů ...stupeň 4 

12-0 bodů ...stupeň 5 

 

 

 

 

Dne 24. 9. 2021 

Zpracovala: Mgr. Jana Žirovnická    Schválil: Ing. Michal Ornst                                     

                                          


