
 

 

 

SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN 
Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín 

 

Hodnocení maturitní zkoušky z Anglického jazyka 
školní rok 2021/2022 

 
PÍSEMNÁ PRÁCE z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Písemnou prací z Anglického jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů, která odpovídají 
zadání. Minimální rozsah delšího útvaru je 140 slov, minimální rozsah kratšího útvaru je 60 slov. 
Písemná práce trvá 90 minut. Pokud se žák odkloní od tématu nebo  útvaru, anebo pokud bude 
jeden z textů kratší o 30 a více procent, práce se nehodnotí a žák z tohoto zadání dostává 0 bodů.  
Při konání písemné práce má žák možnost použít ANGLICKO–ČESKÝ A ČESKO–ANGLICKÝ slovník. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky. 
 
Kritéria a bodování 
Maximální počet bodů u delší práce je 24 bodů, u kratší práce 12 bodů. Celkem 36 bodů. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, zkouška pak nejdéle 15 minut. 
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list. 
 
 

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z Anglického jazyka 

Obsah 

Srozumitelnost 
Přesnost 
Účelnost 

Míra podrobnosti/rozsah 
Koherence (souvislost, linearita) 

Komunikativní strategie 
Asistence zkoušejícího 

max 3 body za každou část, 
CELKEM 12 BODŮ 

Lexikální kompetence 
(včetně odborné) 

Rozsah 
Přesnost 

max 3 body za každou část, 
CELKEM 12 BODŮ 

Gramatické kompetence 
a prostředky textové 

návaznosti 

Rozsah 
Přesnost 

max 3 body za každou část, 
CELKEM 12 BODŮ 

Fonologická kompetence 
Plynulost 

Výslovnost 
Intonace 

Hodnocení celkového 
výkonu MAX 3 BODY 

BODY PROCENTA 

36–32 100–88 % 

31–27 87–75 % 

26–21 74–58 % 

20–16 57–44 % 

15–0 43–0 % 



 

 

Maximální počet bodů ústní maturitní zkoušky je 39. 
 

Body Procenta 

39–34 100–87 % 

33–29 86–74 %  

28–23 73–59 % 

22–17 58–43 % 

16 bodů a méně 42 procent a méně 

 
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 
V celkovém hodnocení z Anglického jazyka tvoří body ze slohové práce 40 % a z ústní 60 %. 
 
Klasifikační stupnice pro celkové hodnocení: 
100–88 % výborně 
87–74 %  chvalitebně 
73–59 % dobře 
58–44 % dostatečně 
43–0 % nedostatečně 
 
Pokud žák neprospěje z jedné ze tří částí zkoušky, u maturitní zkoušky neprospěl a musí znovu 
vykonat tu část, ve které nebyl úspěšný. 
 
 
 
Vypracovala: 
Mgr. Eva Horecká 
 
 
 
 
 
V Lutíně dne 18. 10. 2021   Mgr. Pavel Michalík 
       ředitel 
         


