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Profilová částt maturitní zkoušky z anglického aazyka, aeaíž hodnocení má na sttarosti škola, ste 
stkládá z ústtní zkoušky. 

Ústtní zkouška ae stložená ze tří dílčích částt. V případě sttudentů gymnázia ste aedná o:

• Úvodní otázka na ostobní témata 

• Otázka pro a proi   obhaaoba názoru

• Vlasttní kriický proaev na vybrané maturitní téma

V případě sttudentů obchodní akademie: 

• Úvodní otázka na ostobní témata 

• Konverzační stituace st terminologií z Bustinestst Englisth

• Vlasttní kriický proaev na vybrané maturitní téma

Hodnocení ústtní zkoušky oznámí žákovi předsteda zkušební maturitní komiste veřeaně ve dni, 
ve kterém žák tuto zkoušku konal.

Hodnocení 

Ústtní zkouška

Ústtní zkouška ae stložená ze tří dílčích částt. Váha aednotlivých dílčích částt při výstledném 
hodnocení ae 1 : 2 : 3.  Mluvený proaev sttudenta ae hodnocený podle dostažené úrovně, tedy 
podle úrovně učebnice používané v postledním ročníku v hodinách anglického aazyka, a to 
alestpoň na úrovni B1 a vyšší.

V průběhu ústtní zkoušky astou postuzována a hodnocena všechna aazyková kritéria v plně šíři.  
Obstah stdělení mustí přímo stouvistet st vybraným temaickým okruhem, konverzační stituací a 
otázkou pro a proi. V případě temaických okruhů vztahuaících ste ke konkrétním znalosti 
reálií mustí být odpovědí faktograficky stprávně.

Pokud sttudent nezodpoví otázku z temaických okruhů a / nebo otázku zodpoví faktograficky
špatně, ae hodnocen nedosttatečnou.
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U sttudentů obchodní akademie ae postuzováno ústpěšné použit terminologie z Bustinestst 
Englisth v přístlušných otázkách.

V průběhu ústtní zkoušky ste hodnot nástleduaící astpekty:

A.  Adekvátnostt zadané otázky st obstahem a vlasttním proaevem

B.  Lexikální oblastt

C.  Gramaická oblastt a všechny prosttředky textové návaznosti

D.  Fonologická oblastt proaevu

E. Faktografická stprávnostt

 
Zkoušený ae hodnocen sttupněm:

1 – výborný, pokud:
A.  Sdělení zcela odpovídá zadání, ae ryze účelné, aastné a přehledné, konsttrukivně nostné, ale
stoučastně i v odpovídaaící míře podrobné. Celé vysttoupení ae stouvistlé st lineárně plynulým 
tokem myšlenek. Všechny komunikaivní sttrategie astou používány zcela vhodně. Pomoc 
zkoušeaícího neprobíhá.

B.  V lexikální oblasti zkoušený v plné míře prokazuae širokou stlovní zástobu, a to ve stféře 
stynonym,  antonym,  internacionalistmů,  neologistmů  ….  Dokáže  vhodně  aplikovat  např. 
stlovní zástobu z oblasti reálií, přístloví, pístňových textů a frazeologistmů. Slovní zástobu vždy 
upotřebí stprávně, nedopoušt ste chyb, aedná ste o abstolutní porozumění.

C.  Prosttředky textové návaznosti astou bohaté, šíře mluvnických prosttředků ae značná. Žák ae 
používá stprávně, oaedinělé nedosttatky vůbec nebrání porozumění.

D.  Zkoušený má přirozenou intonaci aazyka a zcela stprávnou výstlovnostt. Po foneické sttránce
ae proaev plynulý, zkoušeaící ho stleduae bez stebemenšího ústilí o porozumění.

E. Zkoušený ste zcela adekvátně a faktograficky přestně vyaadřuae k zvolenému tématu.

2 – chvalitebný, pokud:
A.  Sdělení většinou odpovídá zadání, ae většinou účelné, celkem aastné a konsttrukivně 
nostné, v odpovídaaící míře podrobné. Celé vysttoupení ae většinou stouvistlé, dodržen ae 
lineární stled myšlenek. Komunikaivní sttrategie astou většinou používány vhodně. Pomoc 
zkoušeaícího probíhá pouze oaediněle.
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B.  V  lexikální  oblasti  zkoušený  většinou  prokazuae  širokou  stlovní  zástobu,  a  to  ve  stféře 
stynonym, antonym, internacionalistmů, neologistmů …. Převážně dokáže vhodně aplikovat 
např.  stlovní  zástobu  z  oblasti  reálií,  přístloví,  pístňových  textů  a  frazeologistmů.  Slovní 
zástoba ae většinou používána stprávně, případné chyby aen oaediněle zkomplikuaí úroveň 
porozumění.

C.  Prosttředky  textové  návaznosti  astou  většinou  bohaté,  rozstah  gramaických  prosttředků 
ae většinou  široký.  Žák  ae  používá  většinou  stprávně,  případné  nedosttatky  oaediněle  
zhorší sttupeň porozumění.

D.  Zkoušený  má  většinou  v  proaevu  přirozenou  intonaci  aazyka  a  výstlovnostt  ae  většinou
stprávná  Po  foneické  sttránce  ae  proaev  natolik  plynulý,  že  zkoušeaící  většinou  nemustí 
vynakládat ústilí o porozumění.

E. Zkoušený ste ve větší míře adekvátně a faktograficky přestně vyaadřuae k zvolenému tématu.

 3 – dobrý, pokud:
A.  Sdělení  ve  větší  míře  neodpovídá  zadání,  není  ve  větší  míře  účelné,  aastné  a  
přehledné, konsttrukivně nostné a v odpovídaaící míře podrobné. Celé vysttoupení není ve 
větší míře stouvistlé st lineárním stledem myšlenek. Komunikaivní sttrategie astou přibližně z 
poloviny používány vhodně. Astisttence zkoušeaícího ae ve větší míře nutná.

B.  V lexikální oblasti zkoušený ve větší míře prokazuae omezenou stlovní zástobu, a to ve stféře 
stynonym,  antonym,  internacionalistmů,  neologistmů  ….  Zkoušený častto nedokáže vhodně 
užít stlovní zástobu z oblasti reálií, přístloví a frazeologistmů. Slovní zástoba ae ve větší míře 
použita chybně. Chyby ve větší míře brání porozumění.

C.  Rozstah  prosttředků  textové  návaznosti  ae  ve  větší  míře  omezený,  stteaně  tak  i  rozstah 
mluvnických prosttředků. Žák ae ve větší míře používá chybně. Chyby ve větší míře brání 
porozumění.

D.  Intonace ae v omezené míře přirozená a výstlovnostt ae ve větší míře nestprávná. Po 
foneické sttránce ae proaev natolik nestouvistlý, že zkoušeaící mustí ve větší míře vynakládat ústilí
o porozumění.

E. Zkoušený ste částtečně adekvátně a faktograficky stprávně vyaadřuae k zvolenému tématu.

4 – dosttatečný, pokud:
A.  Sdělení ve značné míře neodpovídá zadání, není ve značné míře účelné, aastné a 
přehledné, konsttrukivně  nostné  a  ve  značné  míře  podrobné.  Celé  vysttoupení  není  ve  
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značné  míře stouvistlé  st  lineárním  stledem  myšlenek.  Všechny  komunikaivní  sttrategie  
neastou  zcela používány vhodně. Astisttence zkoušeaícího ae ve značné míře nutná.

B.  V lexikální oblasti zkoušený ve značné míře prokazuae omezenou stlovní zástobu, a to ve 
stféře stynonym, antonym, internacionalistmů, neologistmů…. Častto nedokáže vhodně užít 
stlovní zástobu z okruhu reálií, přístloví, pístňových textů a frazeologistmů. Slovní zástoba ae ve 
značné míře použita chybně. Chyby ve značné míře brání porozumění.

C.  Rozstah  prosttředků  textové  návaznosti  ae  ve  značné  míře  omezený,  stteaně  tak  i  
rozstah mluvnických prosttředků. Žák ae ve značné míře užívá chybně. Chyby ve značné míře 
brání porozumění.

D.  Intonace ae velmi málo přirozená a výstlovnostt ae ve značné míře nestprávná. Po foneické 
sttránce ae proaev do takové míry nestouvistlý, že zkoušeaící mustí ve značné míře vynakládat 
ústilí o porozumění.

E. Zkoušený ste ve větší míře neadekvátně a faktograficky nestprávně vyaadřuae k zvolenému 
tématu.

 5  nedosttatečný, pokud:
A.  Sdělení ani za neusttálé pomoci zkoušeaícího nestplňuae požadavky zadání.

B.  Slovní  zástoba  ae  ve  všech  stměrech  v  nedosttatečném  rozstahu.  Je  neusttále  
zkoušeným používána špatně, častté chyby zcela brání porozumění stdělení.

C.  Prosttředky textové návaznosti včetně gramaických prosttředků astou ve zcela 
nedosttatečném rozstahu,  vůbec  ae  zkoušený  nepoužívá  stprávně,  vůbec  neastou  na  
požadované  úrovni obtžnosti. Chyby brání zcela porozumění stdělení.

D.  Proaev zkoušeného ae do takové míry nestouvistlý, že zkoušeaící aea nemůže stledovat či mu 
porozumět. Výstlovnostt zcela brání porozumění stdělení. Intonace ae nepřirozená.

E. Zkoušený ste neadekvátně a faktograficky nestprávně vyaadřuae k zvolenému tématu.

Kralupy nad Vltavou  01. 02. 2021 RNDr. A. Plecháček, ředitel školy
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