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Kritéria písemné práce profilové části maturitní zkoušky  

Cizí jazyk 

 

1. Rozsah písemné práce 

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

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

jedno téma/jednu komunikační situaci. Požadovaná délka textu první části: 150–180 slov a druhé 

části: 60–80 slov. 

2. Čas vymezený na zpracování 

Na písemnou práci je vyhrazeno 60 minut. Jejich součástí je i čas na přečtení a promyšlení 

zadání a vlastní zpracování. 

3. Povolené pomůcky 

V průběhu práce mohou žáci používat vlastní překladové slovníky, pokud neobsahují zvláštní 

přílohy věnované jednotlivým typům textů, např. korespondenci. 

4. Požadavky na písemný projev žáka 

Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata 

související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd.  

Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a 

vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své 

názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.  

Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat. 

Požadavky na žáka zohledňují i vymezení referenční jazykové úrovně B1 podle stupnice 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 

 


