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HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ MATURITNÍCH PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 
JARO 2022 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

STRUKTURA ZKOUŠEK, ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ  

Zkoušky z AJ mají následující strukturu:  

• didaktický test – společná část maturity – hodnocen centrálně,  
• písemná práce – profilová část maturity – hodnocena školou,  
• ústní zkouška – profilová část maturity – hodnocena školou.  
 
Didaktický test je hodnocen pouze uspěl/a X neuspěl/a. Je součástí společné části a je hodnocen 
centrálně. Je podmínkou k úspěšnému složení komplexní zkoušky z AJ.  
 
Hodnocení písemné práce 
Kritéria hodnocení PP 
Práce se boduje v osmi oddílech. V každém lze získat maximálně 3 body. Celkově žák může získat 
24 bodů.  
Hranice úspěšnosti: žák musí získat minimálně 11 bodů, aby u písemné práce uspěl. 
Body se převádí na výslednou známku. 
 
Bodové hodnocení PP - známka 
24 - 21 bodů  - výborný  
20 - 18 bodů  - chvalitebný  
17 - 14 bodů  - dobrý  
13 - 11 bodů  - dostatečný  
10 - 0 bodů  - nedostatečný 
 

PÍSEMNÁ PRÁCE, termín: 12. 4. 2022 

Žáci jsou připraveni na šest slohových útvarů: 
 1. formální korespondence 
 2. neformální korespondence 
 3. charakteristika 
 4. vypravování 
 5. recenze 
 6. popis 
 
Zadání PP 
Ředitel školy určí jedno společné zadání (vylosuje ze šesti zadání odpovídajících probraným útvarům), 
toto zadání budou psát všichni žáci. 
 
Čas (délka konání) PP: 80 minut. 
 
Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 200 slov.  
 



Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. 
 

Žáci mohou během psaní používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou psanému projevu 
(vlastní i zapůjčené školou). Jiné pomůcky vyjma psacích potřeb dovoleny nejsou. 
 
Celková známka z profilové zkoušky 
Hranice úspěšnosti a výsledné hodnocení žáka se stanoví váženým průměrem známek získaných v 
jednotlivých dílčích zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek:  
 
• písemná práce: 40 %  
• ústní zkouška: 60 %  
 
Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek. 
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