Střední škola Waldorfské lyceum
Maturitní zkouška z anglického jazyka ve školním roce 2021/2022
Státní maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována na úrovni B1. Skládá se ze tří
povinných dílčích zkoušek:
-

I.

didaktický test
písemná práce
ústní zkouška

(tzv. společná část maturitní zkoušky – zadává CERMAT)
(tzv. profilová část maturitní zkoušky – zadává vyučující)
(tzv. profilová část maturitní zkoušky – zadává vyučující)

Didaktický test

Didaktický test zadá centrálně CERMAT. Skládá ze dvou subtestů:
•
•

poslech (40 minut),
čtení a jazyková kompetence (60 minut)

Žáci nejprve řeší poslechovou část, poté část čtení a jazykové kompetence. V průběhu
testování mohou používat překladový slovník. Didaktický test je hodnocen pouze slovy uspěl
– neuspěl, přesnou hranici úspěšnosti CERMAT zveřejní do konce března 2022.

II.

Písemná práce
•
•
•

•
•
•

PP z cizího jazyka obnáší napsání dvou textů v celkovém rozsahu 250–300 slov.
V každé části žák na základě zadání zpracovává jeden text odlišného typu a délky.
V písemné práci může žák dosáhnout maximálně 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti
pro písemnou práci je stanovena na 44 % z maximálního skóre. Aby žák v písemné
práci uspěl, musí získat nejméně 16 bodů.
Práce je posuzována podle čtyř kritérií: zpracování zadání a obsah (I), organizace
textu (II), slovní zásoba (III) a pravopis + mluvnické prostředky (IV).
V průběhu psaní práce mohou žáci používat překladový slovník.
Vymezený čas: 90 minut (zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí)

III.

Ústní zkouška

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si student vylosuje jedno téma.
Příprava trvá 20 minut, samotná zkouška 15 minut.
Ústní část zkoušky se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Pracovní list obsahuje tři části:
1) Úvodní otázky k tématu (3 min.) – zkoušející klade otázky, na které student reaguje.
2) Samostatná řeč studenta k hlavnímu tématu (8 min) – zkoušející může klást doplňující
otázky.
3) Dialog na zadané téma (4 min.) – student sehraje se zkoušejícím rozhovor dle popisu
situace.
V průběhu zkoušení vyučující hodnotí zkoušku dle následujících kritérií:
1)
2)
3)
4)

splnění zadání
srozumitelnost a struktura projevu
lexikální kompetence – rozsah slovní zásoby
gramatická kompetence – úroveň a složitost gramatických konstrukcí

V průběhu zkoušky nemusí zkoušející opravovat chyby, kterých se student dopustí. Bude je
však spolu s přísedícím zaznamenávat a na jejich základě dospěje k závěrečnému hodnocení.
Hodnocení se vyjadřuje známkou. Každé výše zmíněné kritérium je hodnoceno známkou 1–5.
Vynikající výkon je hodnocen známkou 1, nejhorší výkon známkou 5. Výsledná známka
vznikne sečtením známek a vypočtením průměru za každého z hodnotitelů a následným
sloučením průměrné známky od zkoušejícího a přísedícího.
V případě, že je první kritérium, tj. splnění zadání, kterýmkoliv z hodnotitelů ohodnoceno
známkou 5, je za ústní zkoušku student celkově ohodnocen nedostatečně.
Celkové hodnocení profilové části maturitní zkoušky sestává z průměru známky za písemnou
práci a ústní zkoušku. Váha známek z jednotlivých částí je stanovena takto:
- písemná práce – celková váha 40 % známky
- ústní zkouška – celková váha 60 % známky.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu část, ve které
neuspěl.

