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Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Zadání je v anglickém jazyce. 

Práce se hodnotí na úrovni B2. 

 V první části se studenti mohou setkat s formálním či neformálním dopisem, stížností, úvahou, 

vyprávěním, charakteristikou, popisem, článkem případně recenzí. V druhé části se mohou vyskytnout 

následující slohové útvary: email, vzkaz, pozvánka či návod.  

Kritéria hodnocení písemné práce budou následující:  Zpracování zadání (obsah, rozsah), organizace textu 

(koherence a koheze, prostředky textové návaznosti), slovní zásoba a pravopis (přesnost, rozsah), 

mluvnické prostředky (přesnost, rozsah) 

Požadovaný rozsah slov v 1. části je 170-220 a je možné získat maximálně 24 bodů. Požadovaný rozsah 

slov v 2. části je  80-100 a je možné získat maximálně 12 bodů. Minimální procento úspěšnosti je 50 %, 

to znamená, že student musí na známku dostatečnou dosáhnout minimálně 18 bodů z obou písemných 

prací dohromady. 

Pokud dosáhne méně než 18 bodů, bude muset písemnou práci opakovat. 

Studenti budou mít 15 minut na přípravu a výběr tématu. Dále budou mít 90 minut na vypracování dvou 

slohových útvarů v  1. a 2. části. 

Povolenými pomůckami pro písemnou část bude slovník a psací potřeby. Slovník nesmí obsahovat části, 

které by se týkaly pravidel psaní jednotlivých slohových útvarů, či seznam základních frází pro psaní. 

Při tvorbě výsledné známky z anglického jazyka má písemná práce váhu 40 % a ústní (profilová) zkouška 

má váhu 60 %. Celková známka se vytvoří na základě poměrného průměru a následnou dohodou mezi 

hodnotitelem ústní a písemné zkoušky. Pokud student dostane z písemné práce horší známku než 

chvalitebnou, nemůže být výsledná klasifikace hodnocena stupněm výborně. 
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