
 
Podmínky klasifikace, kritéria hodnocení a požadavky v předmětu anglický jazyk 2022_23  

1. Short Test: krátké testy z gramatiky nebo slovíček: hodnota známky 0,5  
 
2. Unit Test: komplexní testy, které pokrývají gramatiku, slovíčka, čtení s porozuměním, poslech i 
krátké slohové útvary v rámci 1 lekce: hodnota známky 0,7-1,0 

 
3. Ústní zkoušení + četba: student je zkoušen ústně, známky mají různou hodnotu (referáty, 
monology, prezentace, různé druhy četby): hodnota známky 0,5 - 0,7 

 
4. Esej: písemná práce, kterou studenti píší mimo „unit test“: hodnota známky 0,5 - 0,7 

 
5. Progress testy v maturitním ročníku: 

Každý student maturitního ročníku musí napsat 3 testy (každé čtvrtletí – datum je dáno v 
harmonogramu), které zadáním odpovídají testu MZ: hodnota známky 1, 0 
Student bude připuštěn k MZ (i když nebude student maturovat z AJ) pokud splní min. 60 % 
(průměr 3 testů). 
V případě distanční výuky může být test nahrazen jinou srovnatelnou prací (esej, prezentace, 
ústní zkoušení online apod.) se stejnou hodnotou známky. 

         
6. Domácí úkoly a příprava: 
Domácí úkoly nemusí být pokaždé hodnoceny a známkovány. V případě, že student zapomene 
domácí úkol, dostává minus. Další nakládání s těmito minusy je v kompetenci jednotlivých 
vyučujících, jejichž povinností je seznámit studenty s důsledky nevypracování domácích úkolů a 
příprav na začátku školního roku. 

          
7. Prezentace: 
Během školního roku od kvint výše mohou být zadány až dvě velké prezentace (1 každé pololetí), 
obvykle na téma typické pro daný ročník (geografické, historické nebo literární) nebo na vlastní 
téma zadané učitelem: hodnota známky 1,0. 
Pokud student práci neodevzdá, dostane 5, pokud ji ani podruhé nedodá, bude mít v pololetí 
sníženou známku o jeden stupeň. 

         
8. Malá maturita pro kvarty: 
Na začátku června (viz harmonogram) píší studenti 60minutový didaktický test (vocabulary, 
grammar, reading, listening, writing, CZ- EN translation) a poté jsou ústně zkoušeni (10 minut) na 
vybrané téma. Hodnota známky je 1/3 konečné známky na vysvědčení. Témata viz www.gpjp.cz 
 
Jednotná stupnice hodnocení: 

1……….. 100 – 90 % 
2………..  89  – 76 % 
3………..  75  – 61 % 
4………..  60  – 50 % 
5………..  49  – 0 %  

 

 
Aritmetický průměr výsledné známky není rozhodující pro finální známku na vysvědčení! V úvahu 
je brána práce v hodině a komplexní přístup ke studiu jazyka. 
Společná kritéria pro hodnocení v předmětu anglický jazyk navrhla a schválila předmětová komise AJ. 

 

 


