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PRŮBĚH A HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

2022/2023 

Maturitní zkouška (dále jen MZ) z anglického jazyka je rozdělena do tří dílčích částí. Pro 

úspěšné splnění maturitní zkoušky je nutné úspěšně splnit všechny tři dané části zkoušky. 

 

1. část = DIDAKTICKÝ TEST (dále jen DT) 

= státní část maturitní zkoušky 

- žák/žákyně je hodnocen/a slovy „uspěl(a) / neuspěl(a)“ dle kritérií stanovených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

2. část = PÍSEMNÁ PRÁCE (dále jen PP) 

= profilová část MZ 

- hodnocení písemné práce tvoří 40% celkového hodnocení předmětu (koeficient 0,4) 

- PP proběhne v termínu stanoveném ředitelem školy 

- časový limit pro napsání PP je 90 min, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále 

jen SVP) se čas navyšuje v závislosti na doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

(dále jen PPP) či speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) 

- žáci si vybírají z minimálně 3 témat, která stanoví ředitel školy 

- zadávanými slohovými útvary jsou: 1. vypravování 

        2. neformální dopis / formální dopis 

      3. neformální e-mail / formální e-mail 

      4. článek 

      5. recenze 

      6. charakteristika 

      7. popis  

- minimální počet slov pro úspěšné splnění PP je 200 (tolerance mínus 50 slov) 

- pokud žák/žákyně nesplní minimální počet slov i s tolerancí, není již dále hodnocen/a 

- maximální počet slov zadán není 

 

Hodnocení PP 

- maximální možný počet bodů je 24, pro úspěšné splnění PP je potřeba získat 44% 

z celkového počtu bodů (11 bodů), přičemž žák nesmí získat 0 bodů ani v jednom z  kritérií 

1A a 1B 



2 
 

- v případě, že je žák/žákyně v PP neúspěšný/neúspěšná, připojuje hodnotitel k bodovému 

hodnocení i stručný komentář 

 

Hodnocení PP je rozděleno na čtyři části: 

- všechny oblasti hodnocení (1A – 4B) se hodnotí v pásmu 0 – 3body 

1. Zpracování zadání / obsah 

 1A Zadání 

 1B Obsah 

2. Organizace / koherence a koheze textu 

 2A Organizace / koherence 

 2B Koheze / prostředky textové návaznosti (dále jen PTN) 

3. Lexikální kompetence (slovní zásoba a pravopis) 

 3A Přesnost 

 3B Rozsah 

4. Gramatická kompetence  

 4A Přesnost 

 4B Rozsah 

 

3. část = ÚSTNÍ ZKOUŠKA (dále jen ÚZ) 

= profilová část MZ 

- hodnocení ÚZ tvoří 60% celkového hodnocení předmětu (koeficient 0,6) 

- ÚZ proběhne v termínu stanoveném ředitelem školy 

- časový limit pro přípravu na ÚZ je 15 minut, žákům se SVP se čas navyšuje v závislosti na 

doporučení PPP či SPC 

- samotná ÚZ trvá 15 minut 

- žák si pro složení ÚZ losuje jedno ze stanovených témat 

- k přípravě žák obdrží pracovní list (dále jen PL) k danému tématu 

- PL je rozdělen do 4 částí 

 

Hodnocení ÚZ 

- maximální možný počet bodů je 39, pro úspěšné splnění ÚZ je potřeba získat minimálně 

44% z celkového počtu bodů (18 bodů) 
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- v případě, že je žák/žákyně v ÚZ neúspěšný/neúspěšná, připojuje hodnotitel k bodovému 

hodnocení i stručný komentář 

 

Hodnocení ÚZ je rozděleno na čtyři části: 

- všechny oblasti hodnocení (1 - 4) se hodnotí v pásmu 0 – 3body 

1. Zadání / obsah a projev  

2. Lexikální kompetence  

3. Gramatická kompetence a PTP 

4. Fonologická kompetence  

- oblasti 1 – 3 se hodnotí u každé hodnocené části PL zvlášť, lze tedy získat maximálně 36 

bodů (4 x 9 bodů) 

- fonologická kompetence není hodnocena u každé části zvlášť, ale pouze jednou jako 

hodnocení celkového projevu, lze tedy získat maximálně 3 body  

 

Výsledné hodnocení MZ: 

Interval v procentech Hodnocení 

100%  - 87% výborný 

86% - 73% chvalitebný 

72% - 58% dobrý 

57% - 44% dostatečný 

 

-  žák/žákyně musí splnit všechny tři dílčí části MZ (DT, PP, ÚZ) na požadované úrovni, jen 

pak je výsledně hodnocený/á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


