
 

PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE: ANGLICKÝ JAZYK 

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Písemná práce je nedílnou součástí maturitní zkoušky. Jako celek se maturita z anglického jazyka 

skládá ze 3 částí: 

 didaktický test: hodnotí CERMAT stupněm: uspěl / neuspěl; pro úspěšné složení MZ je nutné, 

aby žák v této části uspěl (tj. dosáhl aspoň 44%) 

 písemná práce: hodnotí škola známkou 1-5; pro úspěšné složení MZ je nutné, aby žák v této 

části byl hodnocen stupněm 1-4; 

 ústní zkouška: hodnotí škola známkou 1-5; pro úspěšné složení MZ je nutné, aby žák v této 

části byl hodnocen stupněm 1-4; 

Pokud žák v některé dílčí části neuspěje, bude konat opravnou zkoušku již jen z příslušné části. 

Výsledná známka  MZ z anglického jazyka bude stanovena jako vážený průměr známek z písemné 

práce a ústní zkoušky. 

 známka z písemné práce bude započtena váhou 40% 

 známka z ústní zkoušky bude započtena váhou 60% 

Hodnocení ústní zkoušky: 

 známku stanoví maturitní komise na základě návrhu zkoušejícího a přísedícího 

 zkoušející a přísedící posoudí celkový výkon žáka, pohotovost odpovědí, jejich věcnou a 

jazykovou správnost, použití vhodných jazykových prostředků  a komunikační schopnosti 

žáka (dřívější bodové hodnocení mohou hodnotitelé využít pro orientační stanovení známky, 

ale není to podmínkou) 

 žák si volí 1 z 20 monotematických pracovních listů, které jsou vytvořeny v duchu zásad 

CERMATu a aktuálních požadavků MŠMT pro jazyk. úroveň B1 

 čas na přípravu: 15 minut (povolen slovník) 

 čas vlastní zkoušky: 15 minut 

Hodnocení písemné práce: 

 známku stanoví hodnotící učitel   

 podkladem pro známku je analytické bodové hodnocení vycházející ze zásad CERMATu s 

přihlédnutím k aktuálním požadavkům MŠMT pro jazyk. úroveň B1 

 max. počet bodů = 36; minimální počet pro úspěšné složení: 16 (aspoň 44%) 

 známka: 1 (31-36b.); 2 (26-30b.); 3 (21-25b.); 4(16-20b.) 

 v případě těsného bodového neúspěchu, tj. 15 bodů může hodnotící učitel přihlédnout ke 

globálnímu hodnocení (tj. celkovému "dojmu") a případně uznat práci jako ještě úspěšnou 

 žák je povinen psát čitelně; hodnotí se pouze čitelný text v záznamovém archu 

 žák si volí 1 z 5 zadání, které obsahuje vždy 2 části (delší v rozsahu 130-150 slov; kratší v 

rozsahu 70-80 slov); celkový rozsah min. 200 slov tak odpovídá aktuálním požadavkům 

MŠMT; případný nižší počet u jednotlivých částí se řeší podle aktualizovaného manuálu pro 

písemnou práci 

 časový limit na vypracování: 90 minut (včetně volby zadání a zápisu do záznamového archu) 

 žáci s PUP mohou mít přiznaný prodloužený čas (případně úpravu podmínek hodnocení) 

 při práci je povoleno používat slovník v tištěné podobě 


