
Pravidla hodnocení Soutěže v anglickém jazyce pro krajská kola kategorie III.A a III.C  1. Poslech Zpravidla 20 – 25 bodů.  2. Ústní část Hodnotí vždy všichni přítomní členové komise, hodnotí se Fluency, Contents, Vocabulary, Grammar. Za každou oblast může každý člen komise udělit maximálně 5 bodů (čím větší bodové skóre, tím lepší výsledek).  I. Interaktivní konverzace na dané téma bez přípravy 
 Počet členů komise: 2-3 (1-2 zástupci okresů + rodilý mluvčí) 
 Doba: 5 minut 
 Obsah: 1) stručné představení  2) interakce na dané téma, bez přípravy 
 Hodnocení: hodnotí se – fluency, contents, vocabulary, grammar, každý člen komise může udělit maximálně 4krát5, to je 20 bodů. Sčítá se hodnocení všech členů komise, soutěžící získá maximálně 3krát20, to je 60 bodů.  II. Konverzace na dané téma s přípravou 
 Počet členů komise: 2 (zástupci okresů) 
 Doba: 5 minut příprava, 5 minut ústní projev 
 Obsah: 1) samostatný ústní projev na dané téma (cca 2 – 3 minuty)  2) konverzace se členy komise na totéž téma (čas zbývající do 5 minut) 
 Hodnocení: hodnotí se – fluency, contents, vocabulary, grammar, každý člen komise může udělit maximálně 4 krát 5, to je 20 bodů. Sčítá se hodnocení všech členů komise, soutěžící získá maximálně 2krát20, to je 40 bodů.  

 Fluency – kromě plynulosti se v rámci tohoto kritéria hodnotí i výslovnost 
 Contents – hodnotí se: 

o splnění zadání (při odchýlení od tématu členové komise soutěžícího otázkami navedou zpět na požadované téma, penalizuje se ztrátou 1 bodu); 
o obsah promluvy, míra podrobnosti; 
o organizace promluvy (nedodržení linearity promluvy se penalizuje ztrátou minimálně 1 bodu); 
o samostatnost – pomoc učitele při samostatném ústním projevu se penalizuje podle míry jejího uplatnění; 

 Vocabulary – hodnotí se šíře slovní zásoby ústního projevu ve vztahu k tématu a k přepokládané úrovni a její správnost 
 Grammar – hodnotí se šíře použitých mluvnických prostředků a jejich správnost  Celkové hodnocení ústní části: součet bodových hodnocení všech členů komise – tj. maximálně 100 bodů. 



Výsledek bodového hodnocení za ústní část se přepočte tak, aby maximální dosažitelný počet bodů za ústní část tvořil dvojnásobek bodového hodnocení za poslech:  Příklad 1:  Poslech – max. 25 bodů    Ústní část se přepočte na max. 50 bodů (100:2) 
o Výsledek za ústní část se určí jako (dosažený výsl. za ústní část:2)  Příklad 2:  Poslech – max. 20 bodů    Ústní část se přepočte na max. 40 bodů (100:2,5)    Výsledek za ústní část se určí jako (dosažený výsl. za ústní část:2,5)  Celkové hodnocení (za poslech a ústní část): Součet bodového hodnocení za poslech a přepočteného bodového hodnocení za ústní část. Pokud nedojde ke shodě bodů nebo k velmi blízkému bodovému hodnocení na prvních místech, soutěž končí, v opačném případě je do soutěže zařazeno ještě 3. kolo – modelová situace.  3. Modelová situace – interaktivní komunikace mezi soutěžícími Tato část soutěže se uskuteční pouze v případě, že nebude jasné pořadí na prvních třech místech (rovnost bodů nebo velmi malé bodové rozdíly mezi soutěžícími na prvních místech. Účastní se pouze ti soutěžící, o jejich pořadí se rozhoduje. 

 Počet členů komise: 4-5 (kompletní porota) 
 Doba: max. 5 minut bez přípravy 
 Obsah: soutěžící reagují na modelovou situaci vylosovanou před začátkem kola, konverzace proběhne mezi nimi, porota nebude do konverzace zasahovat. 
 Hodnocení: hodnotí se kreativita a pohotovost. Každý člen poroty přidělí nejlepšímu soutěžícímu v tomto kole 2 body, druhému nejlepšímu 1 bod, sčítají se body všech členů komise. Vítězem je účastník s nejvyšším počtem bodů.              


