ANGLICKÝ JAZYK

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO
JAZYKA 2020/2021
KONANÁ VE FORMĚ:
A) Písemné práce
Zadání:
Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze 2 textů. Minimální rozsah první/delší
práce je 150 - 170 slov, minimální rozsah druhé/kratší práce je 50 - 70 slov, maximální
rozsah je 240 slov. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 8 společných témat (4
zadání pro delší text a 4 zadání pro kratší text), která budou zpřístupněna bezprostředně
před konáním zkoušky a ze kterých si student zvolí dvě zadání, a to po jednom zadání
z každé kategorie. Zadání písemné práce bude v českém jazyce, případně bude doplněno
výchozím textem v anglickém jazyce. U písemné práce lze použít kapesní překladový
slovník, který neobsahuje přílohu „Korespondence“.
Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání.
Písemná práce se píše na předem připravený arch.
Hodnocení:
Maximální počet dosažených bodů dohromady za obě práce je 40 (30 bodů za delší
práci/10 bodů za kratší práci), minimální počet pro úspěšné složení zkoušky je 18 bodů.
Předmětem hodnocení PP je splnění zadaného tématu, jazyková a pravopisná kvalita
textu, přiměřenost výběru slov a jejich užití ve správném významu, textová koherence a
promyšlená kompozice. Podrobná bodová škála pro hodnocení práce je v Příloze č. 1.
Písemná práce se opravuje v anglickém jazyce za použití následujících zkratek:
SP – spelling mistake, WF – wrong form (The wrong form was used, such as an adjective
instead of a noun, an infinitive instead of a gerund…), VT - verb tense (the wrong verb
tense was used), WC – word choice (The word doesn´t make sense in the context), / deletion (The extra/unnecessary word should be deleted), ˄ - addition (extra word is
needed), C- case (Lowercase or capital letters have been used incorrectly), P –
punctuation (the wrong punctuation or more is needed), WO – word order (the wrong
word order was used)
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B) Ústní zkoušky
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanoví ředitelka školy v souladu se ŠVP 20 témat
(viz Příloha č. 2 – Seznam maturitních témat z anglického jazyka).
Ústní zkouška má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje
5 částí na dané téma (1. konverzační otázky, 2. popis a porovnání obrázků, 3. samostatný
ústní projev, 4. dialog, 5. gramatická kompetence a odborná terminologie).
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si student vylosuje číslo
pracovního listu. V jednom dni nelze losovat stejný pracovní list dvakrát.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. U přípravy
lze použít kapesní překladový slovník.

Hodnocení:
Maximální počet dosažených bodů v této části je 60, minimální počet pro úspěšné složení
zkoušky je 27 bodů. Předmětem hodnocení je všech 5 částí ústní zkoušky. Podrobná
bodová škála pro hodnocení práce je v Příloze č. 1.

V celkovém hodnocení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka tvoří
hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% výsledné známky.
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