
Maturitní písemná práce z anglického jazyka 

 

I. Obecná struktura písemné práce 

Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je 

specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává v požadovaném rozsahu slov 

jedno téma/jednu komunikační situaci.  

Jednotlivé části jsou hodnoceny zvlášť podle kritérií, výsledek hodnocení celé písemné práce tvoří 

součet bodů dosažený v obou částech práce. 

 

II. Čas vymezený na testování 

Na písemnou práci z anglického jazyka je vyhrazeno 70 minut. Jejich součástí je i čas na přečtení a 

promyšlení zadání a zápis samotný. 

 

III. Povolené pomůcky  

V průběhu testování mohou žáci používat slovníky, pokud neobsahují přílohy věnované jednotlivým 

typům textů, např. korespondenci. 

 

IV. Rozsah textu 

V 1. části písemné práce má žák napsat text v rozsahu 130 – 160 slov, ve 2. části písemné práce text 

v rozsahu 70 – 80 slov. 

 

V. Slohové útvary 

 

1. část písemné práce:  

Charakteristika 

Vypravování 

Článek 

Popis 

2. část písemné práce: 

Korespondence (e-mail) 

Inzerát, oznámení 

 

Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného 

slohového útvaru, je-li napsán v odpovídajícím stylu. 

 



VI. Téma 

Work and Career 

Education 

Travelling 

Culture 

Sports and Leisure Time 

Nature and Environment 

Family and Social Life 

Everyday Life 

Healthy Lifestyle 

 

VII. Záznam slohové práce 

Způsob záznamu je rukopis. Předmětem hodnocení je pouze autorský text. 

 

VIII. Hodnocení maturitních písemných prací 

Nesplnění požadovaného slohového postupu, funkčního stylu nebo tématu (bodů zadání) a 

nedodržení minimálního počtu bodů je hodnoceno počtem bodů 0 a práce se dále nehodnotí. 

1. Kritéria pro hodnocení 1. části písemné práce: 

 

 



2. Kritéria pro hodnocení 2. části písemné práce: 

 

 

 

 

 

IX. Hranice úspěšnosti, bodové ohodnocení 

Za 1. část písemné práce je možné získat max. 24 b., za 2. část písemné práce pak max. 12 b. Celkové 

ohodnocení je tedy max. 36 b.  

 

Hranice úspěšnosti je 16 b., tedy 44 %. 

Stupeň 1 36 – 32 b. 100 % - 88 %  

Stupeň 2 31 – 27 b. 87 % - 74 % 

Stupeň 3 26 – 22 b 73 % - 59 % 

Stupeň 4 21 – 16 b. 58 % - 44 % 

Stupeň 5 15 – a méně 43 % a méně 

   

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka, 

hodnocení ústní zkoušky pak 60 %. 

Hodnotitel práce je jeden. 

 


