Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky
1 = výborný
-

Žákův projev je logicky uspořádaný, na dané téma hovoří samostatně a na zadané
otázky odpovídá pohotově a přesně

-

Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou široké

-

Ojedinělé chyby v lexice a gramatice nestěžují porozumění

-

Výslovnost je správná, intonace přirozená a projev plynulý

2 = chvalitebný
-

Žákův projev je logicky uspořádaný, na dané téma hovoří samostatně a na zadané
otázky odpovídá většinou pohotově a přesně

-

Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou převážně široké

-

Občasné chyby v lexice a gramatice nestěžují porozumění

-

Výslovnost je většinou správná, intonace přirozená a projev převážně plynulý

3 = dobrý
-

Žákův projev je ne zcela logicky uspořádaný, na dané téma hovoří z větší části
samostatně a na zadané otázky odpovídá ne vždy pohotově a přesně

-

Lexikální a mluvnické prostředky nejsou v některých případech použity správně a
občas stěžují porozumění

-

Ve výslovnosti se objevují chyby a intonace není vždy přirozená

4 = dostatečný
-

Žákův projev je logicky neuspořádaný, pomoc zkoušejícího je ve větší míře nutná

-

Slovní zásoba je ve větší míře omezená, často není použita správně

-

Častější lexikální a gramatické chyby stěžují porozumění

-

Projev je do značné míry nesouvislý, výslovnost je ve větší míře nesprávná a intonace
často nepřirozená

5 = nedostatečný
-

Sdělení ani za pomoci zkoušejícího nesplňuje zadané téma

-

Slovní zásoba je značně omezená, často není použita vhodně, časté chyby stěžují či
brání porozumění

-

Mluvnické prostředky nejsou většinou použity správně a na požadované úrovni
obtížnosti

-

Nesouvislý projev a chybná výslovnost brání porozumění, intonace je většinou
nepřirozená

-

Projev v některých případech neposkytuje dostatečný podklad pro hodnocení

ÚSTNÍ ZKOUŠKA - pravidla
1. Pro ústní zkoušku z anglického jazyka je stanoveno 25 témat.
2. Žák koná ústní zkoušku z jednoho vylosovaného tématu.
3. Ústní zkouška trvá po 15- ti minutové přípravě nejdéle 15 minut.
4. Během přípravy může žák používat překladový slovník v knižní podobě a zeměpisný atlas.
5. Na úvod zkoušky se žák stručně představí, což nebude předmětem hodnocení.
6. Žák si může vybrat, kterou ze 3 částí zkoušky začne.
7. Zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.
8. Pracovní list obsahuje tyto aktivity:
1) Ústní projev na dané téma
2) Popis a porovnávání obrázků
3) Konverzace o zadaném textu
9. Žák bude hodnocen jednou výslednou známkou vytvořenou ze známek z každé části na
základě kritérií pro hodnocení ústní zkoušky.
10. Část označená jako číslo 1 bude hodnocená dvojnásobnou váhou známky.

Schváleno ředitelkou školy dne 15. února 2021.

