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Profilová část maturitní zkoušky 2022/2023 

Anglický jazyk 

 
Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka se skládá ze dvou částí, a to písemné 

práce a ústní zkoušky. Obě části jsou hodnoceny zvlášť. Hodnocení písemné práce tvoří 40 %  

a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení. Žák vykoná maturitní zkoušku 

z anglického jazyka úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části zkoušky. 

 

Organizace a kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka pro školní 

rok 2022/2023 
 

Písemná práce se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá část je hodnocena 

zvlášť a výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.      

Minimální počet slov v první části je 130 slov. Horní hranice počtu slov není stanovena, je 

však doporučeno tuto hranici výrazně nepřekračovat. Minimální počet slov v druhé části je 70 

slov. Horní hranice počtu slov není stanovena, je však doporučeno tuto hranici výrazně 

nepřekračovat. Pro hodnocení jsou přijatelné ty písemné práce, které v součtu slov obou textů 

dosahují 200 slov a více. Pokud tento limit není splněn, práce je celkově hodnocena 0 body a 

v jednotlivých kategoriích není dále hodnocena.  

 

Každá část má stanoveno jedno zadání, které stanoví ředitel školy a žákům se zpřístupní 

bezprostředně před zahájením práce. Zadání je v českém jazyce a obsahuje typ textu, délku 

textu a další požadavky, které žák ve své práci musí zpracovat. Jazyková úroveň je stanovena 

na B1 dle SERR. 

 

Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním běžným tématům a situacím 

z každodenního života. V písemné práci je v rámci požadovaného slohového útvaru 

ověřováno, jestli žák dovede: 

- Popsat místo, cestu, věc, osobu, událost, zkušenost, zážitky, děj atd.  

- Popsat pocity a reakce např. lítost, libost, nelibost, radost, souhlas, nesouhlas atd. 

- Vyjádřit vlastní názor, postoj, stanovisko, vlastní myšlenky – úmysl, přání, omluvu, 

žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení, radu atd. 

- Vysvětlit určité činnosti a skutečnosti – problém, řešení problému, vysvětlit, co 

považuje za důležité, požádat o informace a zprávy, popř. je sdělit a ověřit, využít 

faktografické informace 

- Zeptat se na názor, postoj, pocity, problém atd. 

Čas na vypracování písemné práce je 90 minut včetně času na přečtení zadání. Žáci mohou 

při písemné práci využít překladový slovník, pokud neobsahuje přílohovou část věnující se 

písemnému projevu. 
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Písemná práce je posuzována z hlediska 4 kritérií: 

 

Kritéria pro první část: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

 IA Zadání 

 IB Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu 

 IIA Organizace textu 

 IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti 

III. Slovní zásoba a pravopis 

 IIIA Přesnost použité slovní zásoby 

 IIIB Rozsah použité slovní zásoby 

IV. Mluvnické prostředky 

 IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků 

 IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků 

 

Kritéria pro druhou část: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

II. Organizace a koheze textu 

III. Slovní zásoba a pravopis 

IV. Mluvnické prostředky 

 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet 

dosažitelných bodů za 1. část písemné práce je 24. Stejně tak probíhá hodnocení 2. části, kde 

je maximální počet bodů 12. Maximální dosažitelné bodové hodnocen za celou písemnou 

práci je součtem bodů, kterých je dosaženo v obou částech písemné práce – 36 bodů.  

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části nebo v kritériu I. 2. části, 

hodnocena počtem bodů „0“, se daná část písemné práce podle dalších kritérií nehodnotí a 

výsledný počet bodů. 

 

 

Přehled bodového hodnocení 

36 - 32 bodů 100% - 89% Výborný 

31 - 27 bodů 88% - 75% Chvalitebný 

26 - 22 bodů 74% - 61% Dobrý 

21 - 16 bodů 60% - 44% Dostatečný 

15 – 0 bodů 43% - 0% Nedostatečný 
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Organizace a kritéria hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka pro školní 

rok 2022/2023 
 

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyku proběhne formou řízeného rozhovoru. Zkouška 

probíhá s využitím monotematického pracovního listu, který je složen ze čtyř částí. 

Ředitelka školy stanovila 21 témat, která prověřují znalosti jak z obecného anglického 

jazyka, tak i odborného anglického jazyka daného pro konkrétní studijní obory. 

 

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut. Žák má k dispozici česko-anglický a 

anglicko-český slovník. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující 

kritéria:  

       

       I. Zadání / Obsah a projev  

 II. Lexikální kompetence  

       III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

       IV. Fonologická kompetence  

 

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3.  

 

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena dle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je 

aplikováno na celou zkoušku. Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí 

zkoušky je 9.  Maximální počet dosažených bodů za tyto čtyři části je tedy 36 bodů. Čtvrté 

kritérium (fonologie) je aplikováno na celou zkoušku a maximum je 3 b. Celkem tedy žák 

může při ústní maturitní zkoušce získat maximální počet 39 bodů. 

 

V případě, že je jakákoliv ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0, dle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a 

výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je 0.  

 

Bodové hodnocení ústní zkoušky: 

Maximální počet dosažitelných bodů za ústní zkoušku je 39 bodů. Hranice úspěšnosti v 

bodech je stanovena na 15 bodů. 

 

Přehled bodového hodnocení: 

39 - 34 bodů 100% - 87% výborný 

33 – 28 bodů 86% - 72% chvalitebný 

27 – 23 bodů 71% - 59% dobrý 

22 – 17 bodů 58% - 44% dostatečný 

16 – 0 bodů 43% - 0% nedostatečný 

 

 

V Mladé Boleslavi dne: 15. 11. 2022  Vypracovala: Bc. Zuzana Myšíková 

 

Schválila: Mgr. Eva Folprechtová, MBA 


