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Stavebnictví 

Profilová část maturitní zkoušky 

ANGLICKÝ JAZYK 

Písemná zkouška 

 

 

Podmínky konání: 

1. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky 
naší školy. Písemnou práci konají žáci všech zaměření ve stejný den a ve stejný čas. 

2. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. 
3. Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 200 slov. Pokud nebude splněna některá z těchto podmínek, nebude práce 
hodnocena. 

4. Písemná práce z anglického jazyka tvoří 40% celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Hodnocení: 

1. Zpracování zadání a obsah, rozsah textu (200 slov) 
2. Organizace textu, lineární sled myšlenek, prostředky textové návaznosti 
3. Slovní zásoba a pravopis, přesnost a rozsah slovní zásoby 
4. Mluvnické prostředky, přesnost a rozsah 

 
 
Maximální počet bodů za písemnou práci: 24 
Bodové hodnocení: 

24 - 22 …..1 
21 - 19 …..2 
18 - 15 …..3 
14 - 12 …..4 
11 - 0   …..5 

 
 
V Praze dne 30. 9. 2021        Ing. Bc. Tomáš Langer 

ředitel školy 
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Stavebnictví 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Ústní zkouška 

Hodnocení: 

Fonetická kompetence není bodována extra, ale je zahrnuta v bodování slovní zásoby. 
Maturitní otázka se skládá ze 4 částí. Všechny tyto části se věnují pouze jednomu tématu. 
Ve všech ústních maturitních otázkách jsou obsaženy technické pojmy oboru „Stavebnictví“. 

Dílčí bodování: 

1. Část – reakce a odpovědi na otázky zkoušejícího – 9 bodů  
(obsah a projev – 3 body, slovní zásoba – 3 body, gramatika – 3 body) 

2. Část – Popis a porovnávání obrázků – 9 bodů 
(obsah a projev – 3 body, slovní zásoba – 3 body, gramatika – 3 body) 

3. Část – samostatný projev k danému tématu otázky – 9 bodů 
(obsah a projev – 3 body, slovní zásoba – 3 body, gramatika – 3 body) 

4. Část – Řízený rozhovor k danému tématu – 9 bodů 
(obsah a projev – 3 body, slovní zásoba – 3 body, gramatika – 3 body) 

 
 
Maximální počet bodů : 36 
Bodové hodnocení: 

36 - 32 …..1 
31 - 27 …..2 
26 - 22 …..3 
21 - 17 …..4 
16 - 0   …..5 
 
 

Výsledná známka z profilové zkoušky z anglického jazyka se vypočte váženým průměrem v poměru 
- písemná : ústní = 40 : 60 
 
 
V Praze dne 30. 9. 2021        Ing. Bc. Tomáš Langer 

ředitel školy 


