
Maturitní zkouška z anglického jazyka ve školním roce 2022/2023 

 

4.OA 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, je dán úrovní SERR pro cizí 

jazyk-úroveň B1 a maturitními tématy pro daný cizí jazyk.  

 

1. Písemná práce z anglického jazyka  

Žák vytvoří během časového limitu 85 minut 2 souvislé texty na základě 1 verze zadání. 

Instrukce jsou zadávány v českém jazyce. Žák může během své práce využít tištěný 

překladový slovník. Způsob záznamu písemné práce je text psaný rukou.  

Délka první části písemné práce z anglického jazyka je v intervalu 130 až 170 slov. Typem 

textu může být např. neformální dopis, formální dopis související s obchodní angličtinou, 

článek, úvaha. 

Délka druhé části písemné práce z angličtiny je v intervalu 70 až 80 slov. Typem textu může 

být např. krátký dopis/email s obchodní angličtinou, pozvánka pohlednice nebo vzkaz.  

Písemnou práci konají žáci všech maturitních oborů vzdělání ve stejný den a čas.  
 
Žák může realizovat písemnou maturitní zkoušku dvěma formami, a to na počítači, nebo v 
ruce. Žák jednu z forem závazně zvolí do 25. února 2023.  
 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají časový limit přizpůsobený dané vzdělávací 
potřebě. K napsání maturitní písemné práce mohou využívat další jim povolené pomůcky. 
 
Kritéria hodnocení pro písemnou maturitní práci z anglického jazyka 
 
Písemná část maturitní zkoušky z cizího jazyka je hodnocena podle  těchto kritérií: 
 

I. Zpracování zadání 
II. Organizace a koheze textu 
III. Slovní zásoba a pravopis 
IV. Mluvnické prostředky 

 
Hodnocení písemné práce z anglického jazyka 

 

Výsledné hodnocení písemné práce je vyjádřeno známkou, která vychází ze získaného součtu 
bodů udělených za jednotlivá kritéria.   
 
Bodové hodnocení: Delší text – 24 bodů, kratší text – 12 bodů (maximálně celkem 36 bodů). 
Hranice úspěšnosti je 16 bodů. 
 



POČET 
BODŮ 

0-15 bodů 16-20 bodů 21-26 bodů 27-31 bodů 32-36 bodů 

STUPEŇ 
HODNOCENÍ 

NEDOSTATEČNÝ DOSTATEČNÝ DOBRÝ CHVALITEBNÝ VÝBORNÝ 

 
 
 

2. Ústní zkouška z anglického jazyka 

 
Žák losuje z 22 témat (viz web školy). Součástí zkoušky je představení se maturitní komisi, 

samostatný projev na vylosované téma, reakce na otázky zkoušejícího, popis/porovnání 

obrázku, porozumění čtenému textu. 

 

 

Kritéria hodnocení pro ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka 
  

I. Zadání/obsah a projev  

- sdělení odpovídá zadání, je jasné a v odpovídající míře 

II. Slovní zásoba  

- rozsah slovní zásoby a její správné použití 

III. Gramatika  

- rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití 

IV. Plynulost projevu a správná výslovnost 

 
 
 
Hodnocení ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka  
 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky je vyjádřeno známkou na škále: výborný, chvalitebný, 

dobrý, dostatečný, nedostatečný. 

 

 

3. Celkové hodnocení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení. 

 

   

Písemná část Ústní část Celkové hodnocení 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 2 



1 4 3 

2 1 1 

2 2 2 

2 3 3 

2 4 3 

3 1 2 

3 2 2 

3 3 3 

3 4 4 

4 1 2 

4 2 3 

4 3 3 

4 4 4 

   

Pokud žák z některé části obdrží hodnocení 5, musí tuto část opakovat. 

   
 

 

Mgr. Radomír Pecka 

  ředitel školy 


