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ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

 

1. Výkon zkoušeného je posuzován komplexně. Téma vylosované otázky určuje slovní zásobu a frazeologii, 

na kterou bude kladen důraz, současně je nezbytné dbát na to, aby jazykový mluvní projev  odpovídal 

gramaticky i lexikálně úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce, protože taková je koncepce výuky na 

SGO. 

   

2. Součástí  zadání je tematický text, kde zkoumáme porozumění textu kladením otázek v souvislosti s 

obsahem, případně požadujeme překlad některé jeho části. 

 

3. Gramatická znalost je zkoumána jednak v zadaném textu, dále pak otázkami na různé gramatické jevy nebo 

v krátkých gramatických cvičeních. Celková úroveň gramatické znalosti se pak prokazuje souvislým ústním  

projevem. 

 

K zadanému tématu student musí znát zejména: 

 - reálie a fakta s nimi spojená 

 - anglické názvosloví a nezbytnou frazeologii související s reáliemi pro jednotlivá témata 

   

 4. Student v úvodu mluví sám, představí téma a vyloží jeho podstatnou část, poté odpovídá na otázky 

zkoušejícího i přísedícího, a to samostatně a bohatě, větami rozvitými, iniciativně a s invencí. 

 

 Časové rozvržení výkonu  odpovídá náročnosti dílčích částí, všechny části musí být zodpovězeny. 

 

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA (90 minut, včetně času na zadání, volba ze 2 zadání) 

 

1. Písemný projev maturitní práce je posuzován komplexně: 

 

A: zadání, rozsah a obsah textu 

B: organizace a koheze textu 
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C: přesnost a rozsah použité  slovní zásoby, pravopis 

D: přesnost a rozsah použitých gramatických prostředků 

 

Při hodnocení jazykového projevu je důležité, aby úroveň angličtiny odpovídala úrovni B2 podle Evropského 

referenčního rámce v oblasti slovní zásoby, frazeologie  i používané gramatiky. 

 

2. Očekávané výstupy 

Očekáván je především souvislý text členěný do logických odstavců dle zvoleného zadání a dodržení formální 

stránky práce: 

 

Pečlivě prostudujte zadané téma a dbejte na dodržení formy útvaru, který jste si zvolili, příslušný jazykový 

registr a jeho jazykové prostředky a počet slov. 

Žádný požadavek zadání nevynechejte, ale ani neodbočujte od tématu a formy. 

MINIMÁLNÍ nepodkročitelný  ROZSAH PRÁCE je 200 slov, menší počet je nepřípustný a k hodnocení 

nepřijatelný. 

MAXIMÁLNÍ nepřekročitelný ROZSAH PRÁCE JE 300 slov, u delší práce nebude část nad horní limit už 

hodnocena, tím bude z hlediska formálního i obsahového text nedokončen a dojde k významné ztrátě bodů. 

DOPORUČENÝ OPTIMÁLNÍ ROZSAH:  240 – 260 slov, počet slov pod či nad toto střední doporučené 

pásmo bude penalizován. Maximální překročení limitu je o 2 intervaly, 1 interval = 20 slov. Lze takto ztratit 

nejvýše 1 bod.  

K jednotlivým odstavcům napište za okraj počet slov, pod práci pak napište počet celkový. 

Členy a předložky se do počtu slov započítávají, stažené výrazy v neformálním stylu se počítají jako 2 slova. 

Do povinného počtu slov se nezapočtou: čísla, data, adresy, slova vyloženě chybná, nesmyslná či 

nesrozumitelná. Také  nečitelné a nesrozumitelné pasáže být započítány  nemohou.  

Pište proto maximálně čitelně, HŮLKOVÉ TISKACÍ PÍSMO není dovoleno, pište modrou či černou barvou, 

obyčejná tužka je nevhodná. K práci můžete používat takové klasické slovníky, které neobsahují ukázky 

souvislých textů. Dbejte na správné rozložení času, abyste si mohli práci po sobě pečlivě pročíst a opravit 

možné chyby. 

  

3. Systém volby tématu a formy: 

 

Zvolíte jedno ze dvou ZADÁNÍ – č. 1 nebo č. 2, kde je uveden slohový útvar. 

          V rámci zvoleného útvaru (formy) si vyberete jedno ze dvou témat – A nebo B. 

          Tato dvojí možnost volby vám umožní si vybrat co nejlépe. 
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Slohové útvary vhodné pro zadání maturitní práce: 

 

1. OPINION ( DISCURSIVE, TOPIC)  ESSAY (formal register) 

2. ARGUMENTATIVE  ESSAY (For and against) (formal register) 

3. A  COMPLAINT (A formal letter) 

4. A COVER LETTER (choice- a permanent job x summer part-time job) 

5. A REPORT (formal register)  

6. AN ARTICLE (for  a magazine or a newspaper) 

7. BLOG ENTRY (informal register, choice: memorable  JOURNEY, EVENT, MEETING SB.,STARTING  

A   NEW ACTIVITY...) 

8. A PRIVATE  LETTER/ MAIL TO A CLOSE PERSON (informal register) 

9. FORMAL LETTER: A REQUEST (formal register) 

 

 

 

V Olomouci 26. 8. 2022 

 

 

 

 

 

RNDr. Radim Slouka, v.r.                 Mgr. Martina Bičová 

 

           ředitel školy                                       předsedkyně předmětové komise Aj
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Hodnotící tabulka písemné práce  s kritérii: 

 

ANGLICKÝ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE:  maximum 24 b 

A – Zadání, rozsah o obsah 

textu 

 

B - Organizace a koheze textu C - Přesnost a rozsah použité 
slovní zásoby, pravopis 

D - Přesnost a rozsah 
použitých gramatických 
prostředků 

0 – 5 bodů 0 – 5 bodů 0 – 7 bodů 
 

0 – 7 bodů 
 

 Požadovaná charakteristika 
textu je dodržena. 

 

 Všechny body zadání jsou 
jasně a srozumitelně 
zmíněny. 

 

 Délka textu odpovídá 
požadovanému rozsahu 
(240 –260 slov). 

 

 V textu je většinou jasně 
vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému, 
text neobsahuje 
nadbytečné/irelevantní 
informace. 

 

 Text je souvislý, myšlenky 

na sebe logicky navazují. 

 

 Text je vhodně členěný a 

organizovaný. 

 

 Rozsah prostředků textové 

návaznosti (dále PTN) je 

široký (spojky, zájmena 

apod.) 

 

 Chyby v PTN nebrání 

porozumění textu a jsou 

použity správně  

 

 

 Slovní zásoba je široká 

 

 Chyby ve slovní zásobě a 

pravopise nebrání 

porozumění textu 

 

  Slovní zásoba a pravopis 

jsou použity správně 

 

 Gramatické prostředky jsou 

použity správně.  

 

 Chyby v gramatických 

prostředcích nebrání 

porozumění textu. 

 
 Rozsah gramatických 

prostředků je široký. 

 

 


