
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Kritéria hodnocení- ústní zkouška — anglický jazyk (část 1 a 3)

Zadání, obsah, projev Lexikálníkompetence Gramatická kompetence Fonologickákompetence
Body

— zadání Specifická slovní zásoba Prostředky textové návaznosti — plynulost
— koherence - rozsah - rozsah — výslovnost
— komunikativnost — přesnost — přesnost — intonace

3 — Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v — Specifická slovní zásoba je široká. — Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je — Projevje natolik plynulý, že příjemce
odpovídající míře podrobné. — Specifická slovní zásoba je použita široký. nemusívynakládat úsilíjej sledovat či mu

— Sdělení je souvislé a logicky uspořádané správně a chyby neztěžují — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou porozumět.
(koherentní). porozumění. použity správně a chyby neztěžují — Výslovnostje správná.

— Komunikativnístrategie jsou používány porozumění. — intonace je přirozená a efektivní.
vhodně. Pomoc zkoušejícího není nutná.

2 — Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou — Specifická slovní zásoba je většinou — Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je — Projev je natolik plynulý, že příjemce
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. široká. většinou široký. většinou nemusí vynakládat úsilíjej

— Sdělení je většinou souvislé a logicky — Specifická slovní zásoba je většinou — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou sledovat či mu porozumět.
uspořádané. použita správně a/nebo chyby většinou použity správně a/nebo chyby — Výslovnostje většinou správná.

— Komunikativnístrategie jsou většinou ojediněle ztěžují porozumění. ojediněle ztěžují porozumění. — Intonace je většinou přirozená a
používány vhodně. Pomoc zkoušejícíhoje efektivní.
ojediněle nutná.

1 — Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není — Specifická slovní zásoba je ve větší — Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je — Projevje natolik nesouvislý, že příjemce
ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře omezená. ve větší míře omezený. musí ve větší míře vynakládat úsilíjej
míře podrobné. — Specifická slovní zásoba není ve — Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve sledovat či mu porozumět.

— Sdělení není ve větší míře souvislé a logicky větší míře použita správně a/nebo větší míře použity správně a/nebo chyby ve — Výslovnostje ve větší míře nesprávná.
uspořádané. chyby ve větší míře ztěžují větší míře ztěžují porozumění. Intonace je v omezené míře přirozená a

— Komunikativnístrategie nejsou ve větší míře porozumění, efektivní.
používány vhodně. Pomoc zkoušejícíhoje ve
větší míře nutná.

0 — Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence — Specifická slovní zásoba je v — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v — Projevje natolik nesouvislý, že jej
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. nedostatečnémrozsahu/není

použita správně/chyby ztěžují
porozumění sdělení.

nedostatečném rozsahu/nejsou použity
správně/chyby ztěžují porozumění sdělení /
nejsou na požadované úrovni obtížnosti.

příjemce nemůže sledovat či mu
porozumět.

— Výslovnostbrání porozumění sdělení.
— Intonace je nepřirozená.
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Kritéria hodnocení— ústní zkouška — anglickýjazyk (část 2)
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Zadání, obsah, projev Lexikální kompetence Gramatická kompetence
Body

— zadání Specifická slovní zásoba Prostředky textové návaznosti
— koherence — rozsah — rozsah
— komunikativnost — přesnost — přesnost

5 — Sdělení v plné míře odpovídá zadání, je účelné, jasné a — Specifická slovní zásoba je vždy široká. — Rozsah mluvnickýchprostředků včetně PTN je široký.
podrobné. — Specifická slovní zásoba je vždy použita správně a — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity

— Sděleníje souvislé a logicky uspořádané (koherentní). chyby neztěžují porozumění. správně a chyby neztěžují porozumění.
— Komunikativnístrategie jsou používány vhodně. Pomoc
zkoušejícího není nutná.

4 — Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající — Specifická slovní zásoba je téměř vždy široká. — Rozsah mluvnickýchprostředků včetně PTN je téměř
míře podrobné. — Specifická slovní zásoba je téměř vždy použita vždy široký.

— Sdělení je téměř vždy souvislé a logicky uspořádané. správně a chyby neztěžují porozumění. — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou téměř vždy
— Komunikativnístrategie jsou používány vhodně. Pomoc použity správně a chyby neztěžují porozumění.
zkoušejícího není téměř nutná.

3 — Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, — Specifická slovní zásoba je většinou široká. — Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je
jasné a v odpovídající míře podrobné. — Specifická slovní zásoba je většinou použita správně většinou široký.

— Sděleníje většinou souvislé a logicky uspořádané. a/nebo chyby ojediněle ztěžují porozumění. — Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou
— Komunikativnístrategie jsou většinou používány vhodně. použity správně a/nebo chybyojediněle ztěžují
Pomoc zkoušejícíhoje ojediněle nutná. porozumění.

2 — Sdělení ve většímíře neodpovídá zadání, není ve větší — Specifická slovní zásoba je omezená. — Rozsah mluvnickýchprostředků včetně PTN je
míře ůčelne', jasné a v odpovídající míře podrobné. — Specifická slovní zásoba občas není použita správně omezený.

— Sdělení není ve větší míře souvislé a logicky uspořádané. a/nebo chyby ztěžují porozumění. — Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou občas
Komunikativnístrategie nejsou ve větší míře používány použity správně a/nebo ztěžují porozumění.
vhodně. Pomoc zkoušejícíhoje ve větší míře nutná.

1 — Sdělení ve velké míře neodpovídá zadání, není ve větší — Specifická slovní zásoba je ve větší míře omezená. - Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve
míře účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. — Specifická slovní zásoba není ve větší míře použita větší míře omezený.

— Sdělení není téměř vůbec souvislé a logicky uspořádané. správně a/nebo chyby ve větší míře ztěžují — Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší
Komunikativnístrategie nejsou ve velké míře používány porozumění. míře použity správně a/nebo chyby ve větší míře
vhodně. Pomoc zkoušejícího je nutná. ztěžují porozumění.

0 — Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího
nesplňuje požadavky zadání.

— Specifická slovní zásoba je v nedostatečném
rozsahu/není použita správně/chybyztěžují
porozumění sdělení.

— Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v
nedostatečném rozsahu/nejsou použity
správně/chyby ztěžují porozumění sdělení/ nejsou
na požadované úrovni obtížnosti.



Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka — 1. část

Body Zadání; Organizace textu Slovnízásoba a pravopis Gramatika

. Požadovaná charakteristika textu je dodržena. . Text je souvislýa logicky uspořádaný. Chyby ve slovní zásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích

3 + Všechny body zadáníjsou srozumitelně zmíněny. + Text je vhodné členěný. neztěžují Porozumění textu. neztěžují Porozumění ÍEXÍU-
+ Dé|ka textu odpovídá požadovanému rozsahu. Slovní zásoba a pravopis jsou téměř Mluvnicképrostředky jsou téměř vždy

4 vždy použity správně_ chyb). použity správně (- chyb).
. Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena. . Text je většinou souvislýa logicky Chyby ve slovnízásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích

2 . Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna. uspořádaný. většinou neztěžují porozumění textu. většinou neztěžuji porozumění textu.
. Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu. . Text je většinou vhodně členěný. Slovní zásoba a pravopísjsou většinou Mluvnicképrostředkyjsou většinou

použity správně .chyb). použity správně (. chyb).. Požadovaná charakteristika textu není většinou 0 Text není většinou souvislýa logicky Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve Chyby v mluvnickýchprostředcích
dodržena. uspořádaný. _

větší míře ztěžují porozumění textu. většinou ztěžují porozumění textu.1 . Většina bodů zadání neníjasně a srozumitelně zmíněna. . Text není většinou vhodně členěný. Slovní zásoba a pravopis nejsou Mluvnické prostředky nejsou
0 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu. většinou použity správně_ chyb). většinou použity správně !chyb).
. Požadovaná charakteristika textu není dodržena. . Text není souvislýa logicky Chyby ve slovní zásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích
. ĚĚÉQ. Body zadání nejsou jasně zmíněny. uspořádaný. ztěžují porozumění textu. ztěžují porozumění textu.
. "Ím Není dostatek srozumitelného textu pro 0 Text není vhodné členěný. mego: Slovní zásoba a pravopis jsou ve "Em Mluvnicképrostředky jsou ve

0 hodnocení. většině textu použity nesprávně většině textu použity nesprávně
chyb). chyb).

Rozsah,obsah Prostředky textové návaznosti (PTN) Rozsah slovní zásoby Rozsah mluvnických prostředků
. Body zadání jsou rozpracovány vhodně/ účelně . Chyby v PTN neztěžují porozumění Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnickýchprostředků je

a v odpovídajícímíře podrobnosti. textu či jeho části. široký.
3 o V textu je jasně vysvětlena podstatamyšlenky či . Rozsah PTN je široký.

problému. PTN jsou použity správně a vhodně.
. Text neobsahuje nadbytečné informace a myšlenky.
. Body zadáníjsou většinou rozpracovány vhodně/účelně . Chyby v PTN jen v malé míře ztěžují Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnickýchprostředků je

a v odpovídající míře podrobnosti. porozumění textu či jeho části. většinou široký.

2 o V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky 0 Rozsah PTN je většinou široký.
či problému. . PTN jsou většinou použity správně

. Text ojediněle obsahuje nadbytečné informace a vhodné.
a myšlenky.

0 Body zadáníjsou jen ojediněle rozpracovány . Chyby v PTN ve větší míře ztěžují Slovní zásoba je většinou omezená. Rozsah mluvnickýchprostředků je
vhodně/účelně a v odpovídajícímíře podrobnosti. porozumění textu či jeho části. většinou omezený.

1
o V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata Rozsah PTN je většinou omezený.

myšlenkyči problému. PTN nejsou většinou použity správně
. Text ve větší míře obsahuje nadbytečné informace a vhodné.

a myšlenky.

0 0 Body zadání nejsou rozpracovány. . PTN jsou použity nevhodněnebo Slovní zásoba je omezenánebo Rozsah mluvnickýchprostředků je
v nedostatečném rozsahu. v nedostatečném rozsahu vzhledem omezený nebo nedostatečný



Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka - 2. část
kzadání. vzhledem k zadání.

Body Zadání Organizace textu Slovní zásoba a pravopis Gramatika
. Požadovaná charakteristika textu je dodržena. Text je souvislý a logicky uspořádaný. Chyby ve slovní zásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích
+ Všechny body zadáníjsou srozumitelně zmíněny. Text je vhodné členěný. neztěžuji Porozumění textu. neztěžují Porozumění textu.

3 + Body zadání jsou rozpracovány vhodně/ účelně Chyby v PTN neztěžují porozumění Slovní zásoba je široká. Rozsahmluvnických prostředků je
a v odpovídajícímíře podrobnosti. textu či jeho části. Slovní zásoba a pravopis jsou téměř siroký.

+ Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. PTN jsou použity správně a vhodné. vždy POUžitY správně (. chyby). Mluvnické prostředky jsou téměř vždy
použity správně (- chyby).

. Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena. Text je většinou souvislýa logicky Chyby ve slovní zásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích

. Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna. uspořádaný. většinou neztěžují porozuměnítextu. většinou neztěžují porozumění textu.
Body zadáníjsou většinou rozpracovány vhodně/účelně Text je většinou vhodně členěný. Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je

2 a v odpovídajícímíře podrobnosti. Chyby v PTN jen v malé míře ztěžují Slovní zásoba a pravopis jsou většinou většinou široký.
. Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu. porozumění textu či jeho části. použity správně. chyb). Mluvnicképrostředky jsou většinou

PTN jsou většinou použity správně použity správně. chyb).
a vhodně.

. Požadovaná charakteristika textu není většinou Text není většinou souvislý a logicky Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve Chyby v mluvnickýchprostředcích
dodržena. uspořádaný. větší míře ztěžují porozumění textu. většinou ztěžují porozumění textu.

. Většina bodů zadání neníjasně a srozumitelně zmíněna. Text není většinou vhodně členěný. Slovní zásoba je většinou omezená. Rozsah mluvnickýchprostředků je
1 0 Body zadáníjsou jen ojediněle rozpracovány Chyby v PTN ve větší míře ztěžují Slovní zásoba a pravopis nejsou většinou omezený.

vhodně/účelně a v odpovídající míře podrobnosti. porozumění textu či jeho části. většinou použity správně. chyb). Mluvnické prostředky nejsou většinou
0 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu. PTN nejsou většinou použity správně použity správně (- chyb).

a vhodně.
. Požadovaná charakteristika textu není dodržena. Text není souvislý a logicky Chyby ve slovní zásobě a pravopise Chyby v mluvnickýchprostředcích
. && Body zadání nejsou jasně zmíněny. uspořádaný. ztěžují porozumění textu. ztěžují porozumění textu.
o m Body zadání nejsou rozpracovány. Text není vhodné členěný. IMEET: Slovní zásoba a pravopis jsou ve m; Mluvnicképrostředky jsou ve

0 o m Nenídostatek srozumitelného textu pro PTN jsou použity nevhodně nebo většině textu použity nesprávně(. většině textu použity nesprávně(.
hodnocení. v nedostatečném rozsahu. chybi

[ŠŠŠ-a'; Slovní zásoba je omezenánebo
v nedostatečném rozsahu vzhledem
k zadání.

chybi
NĚŠQ; Rozsah mluvnických
prostředků je omezený nebo
nedostatečnývzhledem k zadání.


