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Kritéria hodnocení písemné zkoušky z anglického jazyka 

 

ve školním roce 2022/2023 

 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu na známá 

témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním 

děním atd., jehož minimální rozsah je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na 

volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Zkouška 

se uskutečňuje písemnou formou s využitím záznamového archu pro zápis práce.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání 

písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

Písemná zkouška/ slohová maturitní práce/ ze zkušebního předmětu anglický jazyk je 

hodnocena podle následujících kritérií:    

 

Maximální počet bodů za slohovou práci:   24 bodů 

100 -  87 %      /  24 - 21 bodů          =  1 

86   -  70 %     /   20 - 17 bodů         =  2 

69   -  54 %     /    16 - 13 bodů        =  3 

53   -  41 %     /    12  -  10  bodů         =  4 

 

Hodnotí se:    I. Zpracování zadání / Obsah 

                      II. Organizace a členění textu 

                      III. Slovní zásoba a pravopis 

                      IV. Gramatika 

 

 

 

 



Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení písemné práce jsou následující: 

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 

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

dosažitelných bodů je 24 (8 x 3). 

 

V případě, kdy je písemná práce v kritériu I. (Zpracování zadání /Obsah písemné 

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

nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven „0“. 

Kritérium I. je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě: 

- nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k 

zadanému tématu/ komunikační situaci; 

- nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup; 

- nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 

zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem 

hodnocení. 

 

                    

V Mohelnici 31. 1. 2023 

Zpracovala: Mgr. Kristýna Hýblová Nenčevová 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička 

 


