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Anglický jazyk 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky 

- 25 – 30 témat 

- 20 minut příprava 

- 15 minut zkouška, PUP 25 min 

 

I – Zadání/Obsah a projev  II – Lexikální kompetence
 III – Gramatická kompetence a 

prostředky textové návaznosti (PTN) 
 IV – Fonologická kompetence 3

 Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a  

v odpovídající míře podrobné

(Speci fická)  s lovní zásoba je š i roká. Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je š i roký.Projev je natol ik plynulý, že příjemce nemusí 

vynakládat ús i l í jej s ledovat či  mu 

porozumět6.

Sdělení je souvis lé s  l ineárním s ledem      

myš lenek.

(Speci fická)  s lovní zásoba je použita  

správně  a  chyby nebrání porozumění.

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity 

správně a  chyby nebrání porozumění.

Výs lovnost je správná.

Komunikativní s trategie jsou používány 

vhodně.

Intonace je při rozená.

Pomoc/as is tence zkoušejícího není nutná.

Sdělení větš inou odpovídá zadání, je 

větš inou účelné, jasné a  v odpovídající míře 

podrobné. 

(Speci fická) s lovní zásoba je větš inou š i roká. Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 

větš inou š i roký.

Projev je natol ik plynulý, že příjemce 

větš inou nemusí vynakládat ús i l í jej s ledovat 

či  mu porozumět. 

Sdělení je větš inou souvis lé s  l ineárním 

s ledem myš lenek.

(Speci fická) s lovní zásoba je větš inou 

použita  správně a/nebo chyby ojediněle 

brání porozumění.

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou 

větš inou použity správně a/nebo chyby 

ojediněle brání porozumění.

 Výs lovnost je větš inou správná.

Komunikativní s trategie jsou větš inou 

používány vhodně.

Intonace je větš inou při rozená. 

Pomoc/as is tence zkoušejícího je ojediněle 

nutná.

Sdělení ve větš í míře neodpovídá zadání, 

není ve větš í míře účelné, jasné a  v 

odpovídající míře podrobné. 

(Speci fická) s lovní zásoba je ve větš í míře 

omezená.

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 

ve větš í míře omezený.

Projev je natol ik nesouvis lý, že příjemce mus í 

ve větš í míře vynakládat ús i l í jej s ledovat či  

mu porozumět. 

Sdělení není ve větš í míře souvis lé s  

l ineárním s ledem myš lenek.

(Speci fická)3 s lovní zásoba není ve větš í míře 

použita  správně a/nebo chyby ve větš í míře 

brání porozumění.

Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve 

větš í míře použity správně a/nebo chyby ve 

větš í míře brání porozumění.

 Výs lovnost je ve větš í míře nesprávná.

Komunikativní s trategie nejsou ve větš í míře 

používány vhodně.

Intonace je v omezené míře při rozená. 

Pomoc/as is tence zkoušejícího je ve větš í míře 

nutná.

Sdělení ani  za  neustálé pomoci/as is tence 

zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. 

(Speci fická)3 s lovní zásoba je v 

nedostatečném rozsahu/není použi ta  

správně/chyby brání porozumění sdělení.

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v 

nedostatečném rozsahu/nejsou použity 

správně/chyby brání porozumění sdělení / 

nejsou na požadované úrovni  obtížnosti .

Projev je natol ik nesouvis lý, že jej příjemce 

nemůže s ledovat či  mu porozumět. 

Výs lovnost brání porozumění sdělení.

Intonace je nepřirozená
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