
Zásady pro zpracování a hodnocení maturitní písemné práce 

z anglického jazyka 

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem 

Školní rok: 2020-2021 

 

Maturitní písemná práce (dále jen MPP) je zpracována podle následujících zásad: 

 

MPP konají žáci přihlášení k maturitní zkoušce v daném termínu v jeden den a v jeden čas, 

stanovený ředitelem školy.  

 

MPP sestává se dvou částí, každá část má vlastní zadání.  První část, delší text, je v délce 120 

– 160 slov, druhá část, kratší text, je v délce 60-80 slov.  

 

Jako delší text lze použít následující textové útvary: osobní dopis, formální dopis, popis, 

charakteristiku, vypravování události, zprávu o události, článek, blog na sociální sítě /webové 

stránky.  

 

Jako kratší text lze použít krátké sdělení formálního nebo osobního charakteru, určené jako 

písemný vzkaz, e-mail, oznámení na nástěnku, oznámení na sociální síť nebo webovou 

stránku. 

 

Je stanoveno jedno zadání pro delší text a jedno zadání pro kratší text. Téma MPP pro oba 

texty je žákovi tedy přiděleno bez možnosti výběru.  Témata jsou volena z okruhů obecné 

konverzace. Součástí zadání jsou body (obvykle 3-5), které musí být rozpracovány 

v obvyklém rozsahu pro odpovídající text.  

 

Celková délka textu (obou částí dohromady): 200 – 240 slov 

 

Na vypracování MPP má intaktní žák vyhrazeno 90 minut. Navýšení času pro žáky s PUP je 

určeno posudkem pedagogické poradny. 

 

Žák má v průběhu MPP možnost použít překladový nebo výkladový slovník, který si sám 

zajistí a minimálně týden před termínem konání zkoušky jej předloží ke kontrole. Škola nemá 

povinnost zajistit slovníky k dispozici pro všechny žáky. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Jana Žirovnická    

Schválil: ředitel školy Ing. Michal Ornst  

     

Dne: 29. 10. 2020   



 Zásady hodnocení maturitní písemné práce 

 

V práci se hodnotí následující jevy (kritéria): 

 

1. Dodržení formálních náležitostí textu, jeho požadovaných formálních 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 lze je použita bodová stupnice 0-1-2-3. Každý text (delší i kratší) 

samostatně může dosáhnout maximálního počtu 12 bodů. Pro výpočet celkového počtu 

bodů se body z delší části MPP násobí dvěma. Tedy celkový počet bodů za výborně napsané 

texty může dosáhnout 36 bodů.  

 

Známka z MPP se vypočítává následujícím způsobem:  

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 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Jana Žirovnická    

Schválil: ředitel školy Ing. Michal Ornst  

     

Dne: 29. 10. 2020 



Zásady pro zadání a vedení ústní zkoušky z anglického jazyka 

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem 

Školní rok: 2020-2021 

 

K ústní zkoušce (dále jen UZ) je zveřejněno v zákonném termínu 20 témat obecné angličtiny 

a podle maturujících oborů 1 – 10 témat týkajících se všech vyučovaných odborností.   

 

Ústní zkouška (UZ) je vedena pomocí pracovních listů, které obsahují slovní a obrazové 

podklady pro odpovědi žáka. Zkouška je vedena formou řízeného pohovoru. Zkouška je na 

základě pracovních listů rozčleněna na 4 dílčí části.  

 

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

unikátní číslo 1 – 20 a je pojmenován obvykle podle tématu obecné angličtiny (je to nejdelší 

část zkoušky) 

 

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

 

Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut, žák může použít překladový nebo výkladový slovník, 

který zajistí škola. 

 

Vlastní ústní zkouška obsahuje následující části (včetně očekávaného časového rozsahu) 

v celkovém rozsahu 15 minut:  

 

1. Úvodní informace o žákovi – představení, zájmy, dovednosti, zajímavosti. (2 min) 

2. Rozhovor na téma obecného jazyka  - popis a porovnání obrázků, rozhovor, 

samostatný projev, podle zadání v pracovním listu. (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 (4 min). 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Jana Žirovnická    

Schválil: ředitel školy Ing. Michal Ornst  

     

Dne: 29. 10. 2020 

   



Zásady pro hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka 

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem 

Školní rok: 2020-2021 

 

 

V průběhu ústní zkoušky je hodnocena část 2, 3 a 4. Část 1 je hodnocena z hlediska výslovnosti a 

intonace (foneticky).  

 

V průběhu zkoušky jsou hodnoceny následující jevy:  

 

1. Splnění zadání (využití časového intervalu vhodným projevem), jazyková správnost, 

provázanost a plynulost (gramatika, slovní zásoba, prostředky textové návaznosti), počtem 

bodů 0-3 

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

3. Šíře použitých 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). 

 Ze zkoušky tedy lze získat 30 bodů ( 9+9+9  + 3 = 30) 

 

 

Známka z ÚZ se vypočítává následujícím způsobem:  

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 
 

 

                                  

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Jana Žirovnická    

Schválil: ředitel školy Ing. Michal Ornst  

     

Dne: 29. 10. 2020 

 


