
 

 

  
  

 

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2022/2023  
  

   
  

Body   I – Zpracování zadání / obsah   II – Slovní zásoba, pravopis   III – Gramatika 
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▪ Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné. ▪ (Specifická) slovní zásoba je široká. ▪ 
Rozsah mluvnických 
prostředků včetně PTN 
je široký. 

▪ Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek. ▪ 
Slovní zásoba je použita správně a chyby 
nebrání  

   

▪ Komunikativní strategie jsou používány vhodně.  v porozumění. ▪ 
Mluvnické prostředky 
včetně PTN jsou 
použity  

  ▪ Pomoc zkoušejícího není nutná.       
správně a chyby 
nebrání porozumění. 
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▪ Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, ▪ (Specifická) slovní zásoba je většinou široká. ▪ 
Rozsah mluvnických 
prostředků včetně PTN 
je většinu široký. 

 jasné a v odpovídající míře podrobné. ▪ 
Slovní zásoba je většinou použita správně 
a/nebo  

    

▪ 
Sdělení je většinu souvislé s lineárním sledem 
myšlenek. 

 chyby ojediněle brání porozumění. ▪ 
Mluvnické prostředky 
včetně PTN jsou 
většinou 

▪ 
Komunikativní strategie jsou většinou používány 
vhodně. 

    
použity správně a 
chyby nebrání 
porozumění. 

▪ Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná.         
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▪ Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší  ▪ 
(Specifická) slovní zásoba je ve větší míře 
omezená. 

▪ 

Rozsah mluvnických 
prostředků včetně PTN 
je ve větší míře 
omezený. 

 míře účelné a jasné a odpovídající míře podrobné. ▪ 
Slovní zásoba není ve větší míře použita 
správně  

   

▪ Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem   a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění. ▪ 
Mluvnické prostředky 
včetně PTN nejsou ve 
větší 

 myšlenek.     
míře použity správně  
a /nebo chyby ve větší 
míře brání porozumění. 

▪ Pomoc zkoušejícího je ve větší míře nutná.         
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▪ 
Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího 
nesplňuje požadavky zadání. 

▪ (Specifická) slovní zásoba je v nedostatečném ▪ 
Mluvnické prostředky 
včetně PTN jsou  
v nedostatečném 

    rozsahu/ není použita správně/ chyby brání  rozsahu/ nejsou 
použity správně/ 

    porozumění sdělení.  
chyby brání 
porozumění sdělení/ 
nejsou na požadované 

          úrovni obtížnosti. 

 

 
 
 
Hodnocení ústní maturitní zkoušky  
z anglického jazyka     

 Aby žák splnil požadavky ústní zkoušky, musí získat minimálně 16 bodů.   

 

Maximální počet bodů je 36, minimální je 16 bodů. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % hodnocení maturitní zkoušky  
z anglického jazyka. 

 



 

 

 

 

 


