
Písemná zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2022/23 

Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud 

dosáhne v případě zkušebního předmětu cizí jazyk 44 procentních bodů.  

V absolutních bodech je hranice úspěšnosti 11 bodů, maximální počet bodů je 24.  

Anglický jazyk : písemná část má 2 krátké texty v rozsahu 100 + 100 slov. 

Hodnocení :  12 + 12 bodů 

 

Hranice úspěšnosti je 44% z 24 bodů, tj. 11 bodů (=10,56) 

 

Kritéria  hodnocení: 

1.Zadání / Obsah textu / Rozsah 

2. Organizace textu / Koheze textu / Prostředky textové návaznosti 

3. Přesnost a rozsah použité slovní zásoby 

4. Přesnost a rozsah mluvnických prostředků 

 

Pokud bude žák v dílčím kritériu 1 hodnocen 0 body, bude celá práce hodnocena 

počtem bodů 0 ( nesplnil rozsah zadání / rozsah textu ) 

 

Německý jazyk : písemná část má 2 krátké texty v rozsahu 100 + 100 slov. 

Hodnocení : 12 + 12 bodů  

Hranice úspěšnosti je 44% z 24 bodů, tj. 11 bodů (=10,56) 

Kritéria  hodnocení: 

1.Zadání / Obsah textu / Rozsah 

2. Organizace textu / Koheze textu / Prostředky textové návaznosti 

3. Přesnost a rozsah použité slovní zásoby 

4. Přesnost a rozsah mluvnických prostředků 

 

Pokud bude žák v dílčím kritériu 1 hodnocen 0 body, bude celá práce hodnocena 

počtem bodů 0 ( nesplnil rozsah zadání / rozsah textu ) 

 

 



Ústní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2022/2023 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze čtyř částí související 

s jedním tématem uvedeným na pracovním listu. Témata jsou v souladu s učivem 

probíraným dle ŠVP. 

Struktura pracovního listu 

1. Samostatná prezentace na dané téma doplněná otázkami zkoušejícího 

2. Otázky na dané téma 

3. Popis a porovnání obrázků 

4. Odborná terminologie (práce s odbornými termíny, vysvětlení významu) 

První až třetí část pracovního listu je hodnocena maximálně 27 body, tj. 9 bodů 

maximálně za jednotlivou část. Čtvrtá část je hodnocena 7 body. Fonologie 

je hodnocena za celou zkoušku: 0-1-2 body. 

Student může získat z ústní zkoušky maximálně 36 bodů, hranice úspěšnosti 

je 44%  z 36 bodů, tj. 16 bodů. 

 

Celkové hodnocení  

Celkem může student získat 60 bodů :  24 z písemné práce + 36 bodů z ústní 

zkoušky.Spodní hranice je 27 bodů (11+16) a odpovídá 44% z celku. 

 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení známkou 
60 – 53 bodů 1 

52 – 45 bodů 2 
44 – 35 bodů 3 

34 – 27 bodů 4 

26 –   0 bodů 5 
 


