
Maturitní zkouška 2022 

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA – ANJ 
 

1 OBECNÁ STRUKTURA 

 

• Zkouška se skládá ze 2 částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována 

zadáním,  

• v každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma v požadovaném rozsahu slov, 

dle strukturovaného zadání v českém jazyce, přičemž klíčová slova jsou uvedena 

tučně, 

• počítání slov je uvedeno v příloze č.1, 

v 1. části písemné práce má žák napsat text v rozsahu 130 - 150 slov, 

ve 2. části písemné práce text v rozsahu 70 - 80 slov, 

• požadované dovednosti jsou v rámci 1. a 2. části písemné práce ověřovány na běžných 

slohových útvarech, 

• v každé části žák zpracovává na základě zadání jiný typ textu 

• část písemné práce – korespondence, charakteristika, vypravování, článek, popis 

• část písemné práce – korespondence, popis, zpráva, oznámení, instrukce, návod, 

• na písemnou práci je vyhrazeno 60 minut,  

• součástí těchto 60 minut je i čas na přečtení a promyšlení zadání v tištěné podobě  

a zápis odpovědi do záznamového archu (linkovaný dvojlist A4), 

• v průběhu testování mohou žáci používat slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní 

přílohy věnované jednotlivým vybraným typům textu,  

• žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají povoleno používat pomůcky dle 

svých potřeb, 

• vyučující předají řediteli školy do 1.března návrh zadání pro delší i kratší útvar tzn. 

název, způsob zpracování tak, aby ředitel mohl vybrat z celkem 4 variant 1 zadání  

(pro obor), 

• jednotné zkušební schéma, tedy den a čas konání zveřejní ředitelství školy před 

konáním maturitní zkoušky v daném školním roce a zkušebním termínu. 

 

 

2 HODNOCENÍ 

 

a) kritéria hodnocení 
• kritéria hodnocení písemné práce (příloha č.2)   jsou vystavěny na stejném principu 

pro obě části písemné práce, zohledňují však rozdílnou délku požadovaného typu 

textu,  

• kritéria hodnocení pro žáky   se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuální 

dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (ŠPZ), 

• v 1. části písemné práce lze získat nejvýše 50 bodů, ve 2. části nejvýše 25 bodů. 

Získané body za obě části se sčítají, v písemné práci tedy může žák dosáhnout 

maximálně 75 bodů, 

• míra úspěšnosti je 44 %, to znamená, že žák musí dosáhnout minimálně 33 bodů.  

 
 

b) klasifikace 
• podíl práce na výsledném hodnocení (výsledné známce) je 40% u písemné části,  

(60% ÚZ). 

• písemná práce je hodnocena jednotlivými vyučujícími anglického jazyka dané školy 

• převod bodů na známky (příloha č. 3) 

• hodnocení písemné práce bude žákům sděleno nejpozději v den vydání vysvědčení  

za 4. ročník. 



Zdroje: 

 

• https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-

2009-sb-o-blizsich 

• https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-

jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8

Dn%C3%AD+r%C3%A1mec 

 

• https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-

teaching/16809ea0d4 

 

• https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-

18.pdf 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Počítání slov v písemné práci u maturity z angličtiny 
  

 

Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky počítají: 

▪ předložky (in, from, to, on, out, at…) 

▪ spojky (but, because, although, so, and…) 

▪ zájmena (you, I me, he, him, himself, ourselves, mine, hers…) 

▪ členy (a, an, the) 

▪ zkratky (etc., e.g., NASA, USA…) 

▪ citoslovce (yipe, yum, yak, ugh, huh…) 

▪ vlastní jména víceslovná (John Smith = 1 slovo, United States of America = 1 slovo, 

Kostelec nad Ohří = jedno slovo) 

▪ číslovky řadové (1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 876th…) 

▪ datum, které je rozepsané (September 11th 2014 = jedno slovo) 

▪ složeniny se spojovníkem (father-in-law = jedno slovo, must-see = 1 slovo) 

▪ adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo, 10 Broadway, New York City = jedno slovo) 

 

Složeniny (stažené tvary) se počítají jako dvě slova: 

▪ It’s = 2 slova, I’ll = 2 slova, mustn’t = 2 slova, haven’t = 2 slova…) 

▪ VÝJIMKU tvoří sloveso cannot = 1 slovo, can’t = 1 slovo 

▪ frázová slovesa (stand up = 2 slova, give in = 2 slova, look forward to = 3 slova…) 

 

Co se jako slovo nepočítá vůbec? 

▪ číslovky psány jako číslice (2 = 0 slov, 2013 = 0 slov, 777 = 0 slov) 

▪ jména, které v textu opakujete (počítá se pouze jednou) – píšete-li například jméno Jack 

Smith v textu vícekrát, počítá se pouze jednou a poté již ne 

Příklad: Jack Smith is a great footballer. I have always wanted to watch Jack Smith. = 

11 slov) 

  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/radove-cislovky-v-anglictine


 

Příloha č. 2 

 

Kritéria hodnocení písemné práce 
 

Kritérium                                      Dlouhý text – 1. část                            

130-150 slov 

- maximální počet možných 

dosažených bodů 

Krátký text – 2. část               

70-80 lov 
- maximální počet možných 
dosažených bodů 

Splnění kritérií  10 b 

(-2 b za interval= 20 slov) 
5 b 

(-1 b za interval= 10 slov) 

Splnění obsahu zadání 10 b 

(- 2 b za každý nesplněný bod 

zadání) 

5 b 

(- 1 b za každý nesplněný bod 

zadání) 

Členění a koherence textu 10 b 

(- 2 body za každé jedno 

nesprávné použití prostředků 

textové návaznosti, - 2 body 

za každé jedno špatné členění 

textu) 

5 b 

(- 1 bod za každé jedno 

nesprávné použití prostředků 

textové návaznosti, - 1 bod za 

každé jedno špatné členění 

textu) 

Gramatická správnost 10 b 

(-1 b za 4 chyby) 
5 b 

(-1 b za 2 chyby) 

Slovní zásoba B1 10 b 

(- 1 bod za každé 4 chyby ve 

slovní zásobě, chyby vyšší 

úrovně nebudou počítány jako 

chyby) 

5 b 

(- 1 bod za každé 2 chyby ve 

slovní zásobě, chyby vyšší 

úrovně nebudou počítány 

jako chyby) 

Max. počet bodů za každý 

text 

50 b 25 b 

Celkem max. počet bodů za 

oba texty 

75 b 

Úspěšnost/ minimální počet 

dosažených bodů 

44% = 33 b 

 

V případě, že žák nesplní zadaný slohový útvar nebo téma a obdrží v 1. nebo 2. kritériu 0 

bodů, jeho práce se hodnotí známkou 5. Pokud žák nesplní minimální tolerovaný počet slov  

v jednotlivých částech, jeho práce je hodnocena známkou 5. 
 

 

Příloha č. 3 

 

Převod bodů na známky 
 

Známka Bodové hodnocení 

1 75 - 66 

2 65 – 54 

3 53 – 42 

4 41 – 33 

5 32 – 0 

 

 

 

Roudnice n. L.  1. 3. 2022       Ing. Josef Nehyba 

              ředitel školy 

 


