
Profilová zkouška z anglického jazyka. 

Písemná práce z anglického jazyka 

Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním, minimální rozsah je 

obou prací 200 slov - delší text minimálně 140 slov a kratší text minimálně 60 slov.  Písemná práce trvá 

maximálně 70 minut. Písemná práce musí být napsána rukopisně. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník v listinné podobě, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému 

projevu. Žák si vybírá z 1 zadání, které jsou žákovi zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky.   

Zadání obou jednotlivých částí, delšího a kratšího textu, obsahuje:   

- typ textu 

- téma 

- příjemce 

- komunikační situaci 

- jednotlivé body zadání 

 

Zadání je stejné pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci 

daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. Váha písemné práce v rámci celé profilové zkoušky 

z anglického jazyka je 40 %. 

Žák napíše dva jednoduché souvislé texty na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, 

témata souvisejí s běžným životem, např., koníčky, aktuální dění atd. Prokáže, že umí plynule 

vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a 

události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit 

podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci 

reagovat. 

 
S kriterii hodnoceni budou žáci seznámeni nejpozději před zahájením zkoušky. 

Za delší text lze získat 24 bodů a pro úspěšné splnění je nutno dosáhnout 12 bodů. Za kratší text lze získat 

12 bodů a pro úspěšné splnění je nutno dosáhnout 6 bodů. 

Typy textů pro delší text dle zadání: 

- korespondence 

- charakteristika 

- vypravování 

- článek 

- zpráva 

- popis 

Typy textů pro kratší text dle zadání: 

- korespondence 

- popis 

- zpráva 

- vzkaz 

 

 

 

 



Kritéria hodnocení delšího textu: 

I – Zpracování zadání a obsah II – Organizace, 
logická soudržnost 

a souvztažnost 
textu 

III – Slovní zásoba IV – Mluvnická 
kompetence 

A - Zadání A – Organizace a 
členění 

A - Přesnost A - Přesnost 

Dodržení charakteristiky textu 
 
 
Dodržení rozsahu textu (počet slov) 

Logická 
uspořádanost 
 
Členění a 
organizace textu 

Správnost užití 
slovní zásoby, 
pravopis 

- nebrání 
porozumění 

- neztěžuje  
porozumění 

Správnost užití 
mluvnických 
prostředků (časy, 
členy, skladba vět) 

- nebrání 
porozumění 

- neztěžuje  
porozumění 

B – Obsah a rozsah B – Spojky, 
souvztažnost 

B - Rozsah B - Rozsah 

Vhodnost, účelnost a podrobnost Správnost a kvalita 
užití spojovacích 
výrazů 

Šíře a kvalita 
použité slovní 
zásoby 

Šíře a kvalita 
použitých 
mluvnických 
prostředků 

 

Kritéria hodnocení kratšího textu: 

I – Zpracování zadání a obsah II – Organizace, 
logická soudržnost 

a souvztažnost 
textu 

III – Slovní zásoba IV – Mluvnická 
kompetence 

Dodržení charakteristiky textu 
 
 
Srozumitelné zmínění bodů zadání 

- vhodnost, účelnost a 
podrobnost 

 
 
 
Dodržení rozsahu textu (počet slov) 
 
 

Logická 
uspořádanost 
 
Členění a 
organizace textu 
 
 
 
 
Správnost a kvalita 
užití spojovacích 
výrazů 

Správnost užití 
slovní zásoby, 
pravopis 

- nebrání 
porozumění 

- neztěžuje  
porozumění 

 
 
Šíře, kvalita a 
rozsah použité 
slovní zásoby 

Správnost užití 
mluvnických 
prostředků (časy, 
členy, skladba vět) 

- nebrání 
porozumění 

- neztěžuje  
porozumění 

 
Šíře, kvalita a 
rozsah použitých 
mluvnických 
prostředků 

 

 

Didaktický test 

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů: 1. poslech 2. čtení a jazyková kompetence. Poslechový 

subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy 

zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – 

žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby. Žáci během zkoušky pracují s testovým 

sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem,  

do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci  

s  testovým  sešitem  a  při  řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito,  

jaký  je  vymezený  čas  na řešení úloh, jaké  pomůcky  je povoleno používat během testování apod. 

Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud žák v didaktickém 

testu z cizího jazyka neuspěje, může konat 2 opravné zkoušky. 


