
Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 1 - 
 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek 

Jarní období 2020 (školní rok 2019/2020) 

Obor vzdělání: 79 – 41 – K/41 Gymnázium 

ŠVP: Gymnázium – živé jazyky 

forma vzdělání: denní 

Povinné profilové zkoušky (forma: ústní):  

 Překladatelství a tlumočnictví  

 Dějepis, Biologie, Chemie, Základy společenských věd, Další cizí jazyk – FRJ, SPJ, 

Anglický jazyk (u žáků, kteří z ANJ nematurují ve společné části maturitní zkoušky)  

Výkony žáka v jednotlivých profilových maturitních zkouškách se hodnotí těmito stupni 

prospěchu: 

1. – výborný 

2. – chvalitebný 

3. – dobrý 

4. – dostatečný 

5. – nedostatečný 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně slovo 

„nekonal“. 

Obecná kritéria stupně prospěchu: 

Při klasifikaci ústních maturitních zkoušek se hodnotí zejména  

 ucelenost osvojených poznatků, faktů a vztahů 

 kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci 

 odborná a jazyková správnost 

  



Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 2 - 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Překladatelství a tlumočnictví“ 

Všeobecná charakteristika  
Zkouška má celkem tři části, na všechny z nich je poskytnuta 15-minutová příprava. První 

částí je poslech kratšího textu v angličtině a jeho následné přetlumočení do češtiny. Žák dále 

následuje pokyny na pracovním listu, který je vytvořen pro každý z 25 okruhů a obsahuje 

body pro teoretickou část, jakož i cvičení k ověření praktické aplikace poznatků. 

Celková známka je souhrnem hodnocení následujících kritérií: 
1. Kvalita a míra detailnosti tlumočeného projevu 
2. Schopnost pohovořit o vybrané problematice z oblasti překladatelství a tlumočnictví, 

včetně praktické aplikace poznatků 
3. Přesnost a rozsah jazykového projevu v českém jazyce, v anglickém jazyce 

odpovídající úrovni B2 
  
Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák zvládne přetlumočit zadanou nahrávku, a to nejen hlavní myšlenky, ale i detaily.  

Výborně ovládá požadované poznatky a pojmy z oblasti překladatelství a tlumočnictví, 

rozumí jejich vzájemným vztahům i napříč různými tématy.  

Samostatně pohovoří o tématu, přičemž používá adekvátní jazykové prostředky jak 

v mateřském jazyce, tak i v angličtině.   

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák zvládne přetlumočit zadanou nahrávku, vystihne především hlavní myšlenky s možnými 

drobnými nepřesnostmi v detailech.  

Ovládá požadované poznatky a pojmy z oblasti překladatelství a tlumočnictví, může mít 

menší nedostatky v porozumění jejich vzájemných vztahů.  

Takřka samostatně, občas s menší pomocí učitele, pohovoří o tématu, přičemž používá 

jazykové prostředky v českém i anglickém jazyce bez výraznějších chyb. Celkový projev je bez 

podstatných nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák přetlumočí hlavní myšlenky zadané nahrávky, včetně většiny detailů.  

Požadované poznatky a pojmy z oblasti překladatelství a tlumočnictví nejsou ucelené a 

úplné, povědomí o jejich vzájemných vztazích vykazuje podstatné neznalosti. Osvojené 

poznatky a dovednosti žák aplikuje s dílčími chybami. Podstatnější chyby a nepřesnosti 

dovede žák pod vedením učitele opravovat. 

Ústní projev v českém a anglickém jazyce není vždy správný a výstižný, žák si chyby buď 

neuvědomuje, nebo neví, jak je opravit. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák přetlumočí hlavní myšlenky zadané nahrávky.  

V ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků a pojmů z oblasti překladatelství a tlumočnictví 

se objevují podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti žák aplikuje 

s chybami, je nesamostatný/á. Závažné chyby dokáže s pomocí učitele opravit. 

Jazykový projev v českém a anglickém jazyce obsahuje chyby v přesnosti, rozsah neodpovídá 

dané úrovni.  
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Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák nedokáže vystihnout hlavní myšlenky zadané nahrávky.  

Požadované poznatky a pojmy z oblasti překladatelství a tlumočnictví, ani jejich vzájemné 

vztahy, si neosvojil uceleně a úplně. Ve znalostech vykazuje značné mezery.  

Jeho/její projev obsahuje závažné chyby, které si neuvědomuje a nedovede je opravit ani 

s pomocí učitele.  

Povolené pomůcky (k dispozici během přípravy před ústní zkouškou): překladový slovník 

(česko–anglický, anglicko-český), CD přehrávač a sluchátka 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Dějepis“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.  

Povolené pomůcky:  

Atlas světových dějin 1. díl Pravěk – středověk, Kartografie Praha, 2001 (školní atlas) 

Atlas světových dějin 2. díl Středověk – novověk, Kartografie Praha, 2002 (školní atlas) 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Biologie“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.  

Povolené pomůcky: Desky s obrázky, Kostra 

 

  



Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 6 - 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Chemie“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně 
chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a 
tvořivost. Jeho projev je správný, přesný, výstižný.  

Chvalitebný (stupeň 2):  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Projev mívá 
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Dobrý (stupeň 3):  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 
pomoci učitele korigovat. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů 
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V 
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

Dostatečný (stupeň 4):  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné 
mezery. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice 
myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho projev má závažné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  

Nedostatečný (stupeň 5):  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s 
podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 
nedostatky. V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

 

Povolené pomůcky:  

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy – ISBN  80-04-24962-0 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Základy společenských věd“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.  

Povolené pomůcky:  

Atlas světových dějin 1. díl Pravěk – středověk, Kartografie Praha, 2001 (školní atlas) 

Atlas světových dějin 2. díl Středověk – novověk, Kartografie Praha, 2002 (školní atlas) 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Španělský jazyk“ 

Všeobecná charakteristika  
Podkladem zkoušky je pracovní list, který se skládá se ze tří částí – práce s textem, 
samostatný ústní projev na zvolené téma doplněný reakcí na dotazy a popis obrázků. 
Tematické okruhy ústní zkoušky z cizího jazyka se týkají konkrétních, všeobecných i 
specifických témat každodenního života. 
 
Celková známka je souhrnem hodnocení následujících kritérií: 

 samostatnost projevu, jeho věcná správnost, schopnost reagovat na otázky a správně 
argumentovat 

 splnění zadání, obsah sdělení, míra podrobnosti, logická uspořádanost a projev žáka, 
komunikativní strategie a  pomoc/asistence zkoušejícího  

 lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití) 

 gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

 fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost a intonace) 
 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné, přehledné a v odpovídající míře podrobné. Je 
souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou používány zcela vhodně a 
pomoc zkoušejícího není vůbec nutná. Zkoušený též prokazuje širokou slovní zásobu a velký 
rozsah mluvnických prostředků včetně prostředků textové návaznosti. Dokáže je vhodně 
použít a nedopouští se chyb bránících porozumění. Projev je plynulý, výslovnost je správná a 
intonace přirozená. 
 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 
Sdělení je většinou souvislé, dodržen je lineární sled myšlenek. Komunikativní strategie jsou 
většinou používány vhodně. Pomoc zkoušejícího probíhá pouze ojediněle. Zkoušený většinou 
prokazuje širokou slovní zásobu a též rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky jsou většinou používány správně, 
nebo jen ojediněle brání porozumění. Projev je většinou plynulý, výslovnost a intonace jsou 
správné a přirozené. 
 

Dobrý (stupeň 3): 

Sdělení častěji neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a přehledné a v 
odpovídající míře podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 
Komunikativní strategie nejsou častěji používány vhodně. Asistence zkoušejícího je občas 
potřebná. V lexikální oblasti zkoušený ve větší míře prokazuje omezenou slovní zásobu, 
častěji nedokáže slovní zásobu použít vhodně a chyby ve větší míře brání porozumění. Též 
rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové návaznosti je spíše omezený a tyto 
prostředky jsou ve větší míře užity nesprávně. Chyby někdy brání porozumění. Projev je spíše 
nesouvislý, výslovnost je častěji nesprávná a intonace častěji nepřirozená. 
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Dostatečný (stupeň 4): 

Sdělení ve značné míře neodpovídá zadání, není ve značné míře účelné, jasné a přehledné, 
konstruktivně nosné a ve značné míře podrobné. Sdělení není často souvislé s lineárním 
sledem myšlenek. Všechny komunikativní strategie nejsou používány zcela vhodně. 
Asistence zkoušejícího je ve značné míře nutná. V lexikální oblasti zkoušený prokazuje značně 
omezenou slovní zásobu, nebo často nedokáže slovní zásobu užít vhodně a správně. Chyby 
ve značné míře brání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je velice omezený. Žák je ve značné míře užívá chybně. Projev je natolik 
nesouvislý, že příjemce musí vynaložit velké úsilí mu porozumět. 
Intonace je velmi málo přirozená a výslovnost je ve značné míře nesprávná.  
 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba je ve 
všech směrech nedostatečně rozsáhlá, je používána chybně a velmi časté chyby zcela brání 
porozumění sdělení. Prostředky textové návaznosti včetně gramatických prostředků jsou ve 
zcela nedostatečném rozsahu, jsou používány zcela nesprávně a neodpovídají požadované 
úrovni obtížnosti. Chyby zcela brání porozumění sdělení. Projev je do takové míry nesouvislý, 
že jej zkoušející nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost zcela brání porozumění 
sdělení a intonace je nepřirozená. 
 

Povolené pomůcky: Atlas světa, slovník česko-španělský a španělsko-český 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Francouzský jazyk“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné, přehledné a v odpovídající míře podrobné. Je 
souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou používány zcela vhodně a 
pomoc zkoušejícího není vůbec nutná. Zkoušený též prokazuje širokou slovní zásobu a velký 
rozsah mluvnických prostředků včetně prostředků textové návaznosti. Dokáže je vhodně 
použít a nedopouští se chyb bránících porozumění. Projev je plynulý, výslovnost je správná a 
intonace přirozená. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 
Sdělení je většinou souvislé, dodržen je lineární sled myšlenek. Komunikativní strategie jsou 
většinou používány vhodně. Pomoc zkoušejícího probíhá pouze ojediněle. Zkoušený většinou 
prokazuje širokou slovní zásobu a též rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky jsou většinou používány správně, 
nebo jen ojediněle brání porozumění. Projev je většinou plynulý, výslovnost a intonace jsou 
správné a přirozené. 

Dobrý (stupeň 3): 

Sdělení častěji neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a přehledné a v 
odpovídající míře podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 
Komunikativní strategie nejsou častěji používány vhodně. Asistence zkoušejícího je občas 
potřebná. V lexikální oblasti zkoušený ve větší míře prokazuje omezenou slovní zásobu, 
častěji nedokáže slovní zásobu použít vhodně a chyby ve větší míře brání porozumění. Též 
rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové návaznosti je spíše omezený a tyto 
prostředky jsou ve větší míře užity nesprávně. Chyby někdy brání porozumění. Projev je spíše 
nesouvislý, výslovnost je častěji nesprávná a intonace častěji nepřirozená. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Sdělení ve značné míře neodpovídá zadání, není ve značné míře účelné, jasné a přehledné, 
konstruktivně nosné a ve značné míře podrobné. Sdělení není často souvislé s lineárním 
sledem myšlenek. Všechny komunikativní strategie nejsou používány zcela vhodně. 
Asistence zkoušejícího je ve značné míře nutná. V lexikální oblasti zkoušený prokazuje značně 
omezenou slovní zásobu, nebo často nedokáže slovní zásobu užít vhodně a správně. Chyby 
ve značné míře brání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je velice omezený. Žák je ve značné míře užívá chybně. Projev je natolik 
nesouvislý, že příjemce musí vynaložit velké úsilí mu porozumět. Intonace je velmi málo 
přirozená a výslovnost je ve značné míře nesprávná.  
Nedostatečný (stupeň 5): 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba je ve 
všech směrech nedostatečně rozsáhlá, je používána chybně a velmi časté chyby zcela brání 
porozumění sdělení. Prostředky textové návaznosti včetně gramatických prostředků jsou ve 
zcela nedostatečném rozsahu, jsou používány zcela nesprávně a neodpovídají požadované 
úrovni obtížnosti. Chyby zcela brání porozumění sdělení. Projev je do takové míry nesouvislý, 
že jej zkoušející nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost zcela brání porozumění 
sdělení a intonace je nepřirozená. 

Povolené pomůcky: Francouzsko-český slovník 

  



Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 11 - 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Německý jazyk“ 

Všeobecná charakteristika  
Podkladem zkoušky je pracovní list, který se skládá ze tří částí – komunikační otázky, 
samostatný ústní projev na zvolené téma doplněný reakcí na dotazy či  popis obrázků. 
Tematické okruhy ústní zkoušky z cizího jazyka se týkají konkrétních, všeobecných i 
specifických témat každodenního života. 
 
Celková známka je souhrnem hodnocení následujících kritérií: 

 samostatnost projevu, jeho věcná správnost, schopnost reagovat na otázky a správně 
argumentovat 

 splnění zadání, obsah sdělení, míra podrobnosti, logická uspořádanost a projev žáka, 
komunikativní strategie a  pomoc/asistence zkoušejícího  

 lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití) 

 gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

 fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost a intonace) 
 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné, přehledné a v odpovídající míře podrobné. Je 
souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou používány zcela vhodně a 
pomoc zkoušejícího není vůbec nutná. Zkoušený též prokazuje širokou slovní zásobu a velký 
rozsah mluvnických prostředků včetně prostředků textové návaznosti. Dokáže je vhodně 
použít a nedopouští se chyb bránících porozumění. Projev je plynulý, výslovnost je správná a 
intonace přirozená. 
 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 
Sdělení je většinou souvislé, dodržen je lineární sled myšlenek. Komunikativní strategie jsou 
většinou používány vhodně. Pomoc zkoušejícího probíhá pouze ojediněle. Zkoušený většinou 
prokazuje širokou slovní zásobu a též rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky jsou většinou používány správně, 
nebo jen ojediněle brání porozumění. Projev je většinou plynulý, výslovnost a intonace jsou 
správné a přirozené. 
 

Dobrý (stupeň 3): 

Sdělení častěji neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a přehledné a v 
odpovídající míře podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 
Komunikativní strategie nejsou častěji používány vhodně. Asistence zkoušejícího je občas 
potřebná. V lexikální oblasti zkoušený ve větší míře prokazuje omezenou slovní zásobu, 
častěji nedokáže slovní zásobu použít vhodně a chyby ve větší míře brání porozumění. Též 
rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové návaznosti je spíše omezený a tyto 
prostředky jsou ve větší míře užity nesprávně. Chyby někdy brání porozumění. Projev je spíše 
nesouvislý, výslovnost je častěji nesprávná a intonace častěji nepřirozená. 
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Dostatečný (stupeň 4): 

Sdělení ve značné míře neodpovídá zadání, není ve značné míře účelné, jasné a přehledné, 
konstruktivně nosné a ve značné míře podrobné. Sdělení není často souvislé s lineárním 
sledem myšlenek. Všechny komunikativní strategie nejsou používány zcela vhodně. 
Asistence zkoušejícího je ve značné míře nutná. V lexikální oblasti zkoušený prokazuje značně 
omezenou slovní zásobu, nebo často nedokáže slovní zásobu užít vhodně a správně. Chyby 
ve značné míře brání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je velice omezený. Žák je ve značné míře užívá chybně. Projev je natolik 
nesouvislý, že příjemce musí vynaložit velké úsilí mu porozumět. 
Intonace je velmi málo přirozená a výslovnost je ve značné míře nesprávná.  
 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba je ve 
všech směrech nedostatečně rozsáhlá, je používána chybně a velmi časté chyby zcela brání 
porozumění sdělení. Prostředky textové návaznosti včetně gramatických prostředků jsou ve 
zcela nedostatečném rozsahu, jsou používány zcela nesprávně a neodpovídají požadované 
úrovni obtížnosti. Chyby zcela brání porozumění sdělení. Projev je do takové míry nesouvislý, 
že jej zkoušející nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost zcela brání porozumění 
sdělení a intonace je nepřirozená. 
 

Povolené pomůcky: Atlas světa, slovník česko-německý a německo-český 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Anglický jazyk“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné, přehledné a v odpovídající míře podrobné. Je 
souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou používány zcela vhodně a 
pomoc zkoušejícího není vůbec nutná. Zkoušený též prokazuje širokou slovní zásobu a velký 
rozsah mluvnických prostředků včetně prostředků textové návaznosti. Dokáže je vhodně 
použít a nedopouští se chyb bránících porozumění. Projev je plynulý, výslovnost je správná a 
intonace přirozená. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 
Sdělení je většinou souvislé, dodržen je lineární sled myšlenek. Komunikativní strategie jsou 
většinou používány vhodně. Pomoc zkoušejícího probíhá pouze ojediněle. Zkoušený většinou 
prokazuje širokou slovní zásobu a též rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky jsou většinou používány správně, 
nebo jen ojediněle brání porozumění. Projev je většinou plynulý, výslovnost a intonace jsou 
správné a přirozené. 

Dobrý (stupeň 3): 

Sdělení častěji neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a přehledné a v 
odpovídající míře podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 
Komunikativní strategie nejsou častěji používány vhodně. Asistence zkoušejícího je občas 
potřebná. V lexikální oblasti zkoušený ve větší míře prokazuje omezenou slovní zásobu, 
častěji nedokáže slovní zásobu použít vhodně a chyby ve větší míře brání porozumění. Též 
rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové návaznosti je spíše omezený a tyto 
prostředky jsou ve větší míře užity nesprávně. Chyby někdy brání porozumění. Projev je spíše 
nesouvislý, výslovnost je častěji nesprávná a intonace častěji nepřirozená. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Sdělení ve značné míře neodpovídá zadání, není ve značné míře účelné, jasné a přehledné, 
konstruktivně nosné a ve značné míře podrobné. Sdělení není často souvislé s lineárním 
sledem myšlenek. Všechny komunikativní strategie nejsou používány zcela vhodně. 
Asistence zkoušejícího je ve značné míře nutná. V lexikální oblasti zkoušený prokazuje značně 
omezenou slovní zásobu, nebo často nedokáže slovní zásobu užít vhodně a správně. Chyby 
ve značné míře brání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků a prostředků textové 
návaznosti je velice omezený. Žák je ve značné míře užívá chybně. Projev je natolik 
nesouvislý, že příjemce musí vynaložit velké úsilí mu porozumět. Intonace je velmi málo 
přirozená a výslovnost je ve značné míře nesprávná.  
Nedostatečný (stupeň 5): 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba je ve 
všech směrech nedostatečně rozsáhlá, je používána chybně a velmi časté chyby zcela brání 
porozumění sdělení. Prostředky textové návaznosti včetně gramatických prostředků jsou ve 
zcela nedostatečném rozsahu, jsou používány zcela nesprávně a neodpovídají požadované 
úrovni obtížnosti. Chyby zcela brání porozumění sdělení. Projev je do takové míry nesouvislý, 
že jej zkoušející nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost zcela brání porozumění 
sdělení a intonace je nepřirozená. 

Povolené pomůcky: Pracovní listy, slovník anglicko – český, česko – anglický 
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Schváleno zkušební maturitní komisí 3. 3. 2020 

Třída 4. D  obor vzdělání: 79 – 41 – K/41 Gymnázium, ŠVP: Gymnázium – živé jazyky 

Předseda  

Místopředseda  

Třídní učitel  

 
Zkoušející a přísedící 

 

 

 

 

 


