
KRITÉRIA HODNOCENÍ:  PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA – ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Maturitní zkouška z anglického jazyka v profilové části se ve školním roce 2020/2021 

skládá z jednoho oddílu: 

 

Ústní zkouška 

 

1. Samostatný ústní projev 

2. Ústní interakce na základě obrazového stimulu 

3. Ústní interakce na základě krátkého textu 

 

Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto 

jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu/jí známa, 

o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, 

cestování a aktuálních událostí).   

 

Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal/a své zážitky a události, své sny, 

naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládne vyprávět příběh 

nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.  

 

 

Hodnotící škála: 

 

Výborný – Projev studenta v cizím jazyce je samostatný a plynulý, tzn. že mu nedělá žádné 

potíže prezentovat téma a reagovat na dotazy zkoušejícího. Slovní zásoba a rozsah 

mluvnických prostředků jsou široké. Žák se dopouští chyb obvyklých pro danou úroveň. 

 

Chvalitebný – Projev studenta není zcela samostatný a plynulý, ale zná zadané téma a 

reaguje na dotazy zkoušejícího. Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou většinou 

široké. Žák se dopouští chyb obvyklých pro danou úroveň. 

 

Dobrý – Projev studenta není zcela samostatný a plynulý a má částečně problémy se zadaným 

tématem. Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou omezené. Žák se vyjadřuje 

srozumitelně, i když s chybami, dokáže reagovat na většinu otázek zkoušejícího. 

 

Dostatečný – Projev studenta není samostatný, je ve větší míře závislý na zkoušejícím. Slovní 

zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou ve větší míře omezené, chyby ztěžují 

porozumění sdělení. Žák dokáže reagovat na otázky zkoušejícího s obtížemi. 

 

Nedostatečný – Projev studenta není samostatný, je zcela závislý na zkoušejícím. Slovní 

zásoba a mluvnické prostředky nejsou použity správně, chyby ztěžují porozumění sdělení. 

Žák nedokáže reagovat na většinu otázek zkoušejícího. Je evidentní, že zadané téma neovládá. 
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