
 

 

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce  
z druhého cizího jazyka (německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk) 

 

 

Zadání a rozsah PP: Písemná práce se skládá ze dvou částí, maturant vytvoří dva souvislé texty, jeden 

dlouhý (v rozsahu 130–150 slov) a druhý krátký (v rozsahu 70–80 slov). Každá část je uvedena 

instrukcemi, kde je vždy uveden požadovaný rozsah textu, a zadáním v českém jazyce. Součástí zadání 

může být i obrázek či graf.  

Jazyková úroveň: B1 podle SSER 

Délka trvání: Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pokud se jedná o žáka s SPU, 

čas je prodloužen dle doporučení PPP. 

Záznam PP: Žák dostane záznamový arch, do kterého bude práci psát. Práce bude psána ručně, na 

počítači jen u žáků s SPU na základě doporučení z PPP.  

Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost využít překladový slovník. 

Kritéria hodnocení PP: Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné 

hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech. 

 

Hodnocení I. části: 

I. zadané téma 
 

 max. 3 body 

obsah a rozsah  
 

 max. 3 body 

II koherence 
 

max. 3 body 

koheze 
 

max. 3 body 

II přesnost použití slovní 
zásoby 
 

max. 3 body 

rozsah použití slovní 
zásoby 
 

max. 3 body 

IV. přesnost použití 
mluvnických prostředků 

max. 3 body 

rozsah použití 
mluvnických prostředků 

max. 3 body 

celkem  
 max. 24 bodů 

 



Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3). 

Hodnocení II. části: 

I. zadání/obsah 
 

 max. 3 body 

II organizace a koheze 
textu 
 

max. 3 body 

II slovní zásoba a 
pravopis 
 

max. 3 body 

IV. 
mluvnické prostředky max. 3 body 

celkem  
 max. 12 bodů 

 

Maximální počet dosažitelných bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3). 

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou 

částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). Žák vykoná dílčí zkoušku konanou formou písemné práce 

ze zkušebního předmětu cizí jazyk, pokud dosáhne alespoň 16 bodů. 

Hodnocení PP: 

36–32 bodů   1 – výborný  

31–27 bodů  2 – chvalitebný  

26–21 bodů  3 – dobrý 

20–16 bodů 4 – dostatečný  

 

Práce se nehodnotí v případě nečitelnosti textu, nedodržení slohového útvaru či tématu a v případě 

odevzdání výrazně kratšího textu. 

Hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

Vypracovala: Mgr. Nikol Vosmíková, zástupce ředitele školy 

V Praze-Troji dne: 4. 11. 2021 

 

Schválil: Mgr. Radim Jendřejas, ředitel školy 

 

 

 

 


