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HODNOCENÍ A PODMÍNKY MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
Anglický jazyk
Požadované dovednosti jsou v rámci 1. a 2. části písemné práce ověřovány na běžných
slohových útvarech. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný typ textu. V 1. a 2.
části písemné práce se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary:
1. část písemné práce 2. část písemné práce
korespondence

korespondence

charakteristika

popis

vypravování

zpráva

článek

oznámení

popis

instrukce, návod

Požadovaná charakteristika textu
Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného
slohového útvaru (např. nadpis, oslovení, zakončení, organizace textu), pokud je text napsán
v odpovídajícím stylu (např. formální/neformální) a jeho celkové vyznění odráží vztah k
příjemci (např. kamarád, učitel), který je určen v zadání. Pro hodnocení práce je také zcela
zásadní dodržení tématu a komunikačního cíle, jež mají stejnou důležitost jako dodržení
typu textu. Nesplnění požadovaného typu textu nebo tématu / komunikačního cíle je
posuzováno jako nedodržení charakteristiky textu, a písemná práce se tedy dále
nehodnotí.
Hodnocení
•

Do stávajících formulářů

•

Max. 36 bodů (24 + 12)

•

Hranice úspěšného složení zkoušky – 53%, tj. 19 bodů

Výsledná známka
•

Student musí uspět u obou zkoušek (ústní zkouška i písemná práce)

•

Výsledná známka – kombinace ústní zkoušky a písemné práce v poměru 60:40

•

Hodnocení:

1:

89 – 100%

2:

77 – 88%

3:

65 – 76%

4:

53 – 64%

5:

52% a méně
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HODNOCENÍ A PODMÍNKY MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
Český jazyk a literatura
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a
literatura (ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
1A téma, obsah
1B komunikační situace, slohový útvar
2. Funkční užití jazykových prostředků
2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B lexikum
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
3A větná syntax, textová koheze
3B nadvětná syntax, koherence textu
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální
dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30.
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu
podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a
výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.
Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:
∙ písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje
k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;
∙ písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje
charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace;
∙ písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje
požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov).
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z
dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy
předmětem hodnocení.

Průběh zkoušky
Písemnou práci píší studenti v časovém rozsahu 125 minut včetně času na volbu zadání. Při
konání písemné práce má student možnost použít Pravidla českého pravopisu (školní).
Student si volí 1 ze 6 navržených slohových témat.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text k
zadání. Způsob záznamu vytvořeného textu je dán dle společného ustanovení § 19 vyhlášky
č. 177/2009 Sb.
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Student píše modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně, zápis bude vypracován ručně na školní, předem připravený záznamový
arch..
Text písemné práce píše student pouze do ohraničených polí v záznamovém archu. Text
zapsaný mimo tato pole není předmětem hodnocení.
Student píše čitelně, nečitelný text nebude hodnocen, při psaní rozlišuje velká a malá
písmena.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky, 60 %
představuje hodnocení ústní zkoušky
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HODNOCENÍ A PODMÍNKY MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
Německý jazyk
Požadované dovednosti jsou v rámci 1. a 2. části písemné práce ověřovány na běžných
slohových útvarech. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný typ textu, 1. část
v rozsahu 140 – 160 slov, 2. část v rozsahu 60 – 70 slov (v součtu obou útvarů musí počet
slov dosáhnout minimálně 200 slov.). Na písemnou práci je vyhrazeno 60 minut včetně času
na přečtení a porozumění zadání. Během písemné zkoušky mohou žáci používat slovníky,
které zajistí škola. V 1. a 2. části písemné práce se mohou objevit následující formy
písemného projevu / slohové útvary:
1. část písemné práce
korespondence
charakteristika
vypravování
článek
popis

2. část písemné práce
korespondence
popis
zpráva
oznámení
instrukce, návod

Požadovaná charakteristika textu
Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného
slohového útvaru (např. nadpis, oslovení, zakončení, organizace textu), pokud je text napsán
v odpovídajícím stylu (např. formální/neformální) a jeho celkové vyznění odráží vztah k
příjemci (např. kamarád, učitel), který je určen v zadání. Pro hodnocení práce je také zcela
zásadní dodržení tématu a komunikačního cíle, jež mají stejnou důležitost jako dodržení
typu textu. Nesplnění požadovaného typu textu nebo tématu / komunikačního cíle je
posuzováno jako nedodržení charakteristiky textu, a písemná práce se tedy dále
nehodnotí.
Hodnocení písemné práce
• Hodnotí se ručně vypracovaný autorský text žáka zapsaný do záznamového archu.
• Max. 36 bodů (24 + 12)
• Hranice úspěšného složení zkoušky – 44%, tj. 16 bodů
32 – 36 bodů - výborný (1)
27 – 31bodů - chvalitebný (2)
22 – 26 bodů - dobrý (3)
16 – 21 bodů - dostatečný (4)
15 – 0 bodů – nedostatečný (5)
Výsledná známka
• Student musí uspět u obou zkoušek (ústní zkouška i písemná práce)
• Výsledná známka – kombinace ústní zkoušky a písemné práce v poměru 60:40
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HODNOCENÍ A PODMÍNKY MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
Španělský jazyk
Požadované dovednosti jsou v rámci 1. a 2. části písemné práce ověřovány na běžných
slohových útvarech. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný typ textu, 1. část
v rozsahu 140 – 160 slov, 2. část v rozsahu 60 – 70 slov (v součtu obou útvarů musí počet
slov dosáhnout minimálně 200 slov.). Na písemnou práci je vyhrazeno 60 minut včetně času
na přečtení a porozumění zadání. Během písemné zkoušky mohou žáci používat slovníky,
které zajistí škola. V 1. a 2. části písemné práce se mohou objevit následující formy
písemného projevu / slohové útvary:
1. část písemné práce
korespondence
charakteristika
vypravování
článek
popis

2. část písemné práce
korespondence
popis
zpráva
oznámení
instrukce, návod

Požadovaná charakteristika textu
Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného
slohového útvaru (např. nadpis, oslovení, zakončení, organizace textu), pokud je text napsán
v odpovídajícím stylu (např. formální/neformální) a jeho celkové vyznění odráží vztah k
příjemci (např. kamarád, učitel), který je určen v zadání. Pro hodnocení práce je také zcela
zásadní dodržení tématu a komunikačního cíle, jež mají stejnou důležitost jako dodržení
typu textu. Nesplnění požadovaného typu textu nebo tématu / komunikačního cíle je
posuzováno jako nedodržení charakteristiky textu, a písemná práce se tedy dále
nehodnotí.
Hodnocení písemné práce
• Hodnotí se ručně vypracovaný autorský text žáka zapsaný do záznamového archu.
• Max. 36 bodů (24 + 12)
• Hranice úspěšného složení zkoušky – 44%, tj. 16 bodů
32 – 36 bodů - výborný (1)
27 – 31bodů - chvalitebný (2)
22 – 26 bodů - dobrý (3)
16 – 21 bodů - dostatečný (4)
15 – 0 bodů – nedostatečný (5)
Výsledná známka
• Student musí uspět u obou zkoušek (ústní zkouška i písemná práce)
• Výsledná známka – kombinace ústní zkoušky a písemné práce v poměru 60:40
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