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Písemná práce z cizího jazyka ve školním roce 2022/2023 

 Písemná práce z cizího jazyka se skládá z textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.  

 Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.  

 Ředitelka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text k zadání. 

 V průběhu zkoušky žák může používat překladový slovník. 

 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. 

 Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka. 

 Žákům s přiznaným PUP (doporučení PPP) bude prodloužen čas a uzpůsobeny podmínky 
písemné práce podle platného doporučení. 

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka 

Písemná práce je hodnocena podle 4 základních kritérií. Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) 
hodnocení písemné práce jsou následující: 

 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

 IA Zadání  

 IB Rozsah, obsah textu  

II. Organizace a koheze textu  

IIA Organizace textu  

IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti  

 

 SUPŠ a VOŠ 

TURNOV 
Zal. 1884 

Střední  uměleckoprůmyslová škola  

a Vyšší  odborná škola ,  

Turnov,  Skálova 373,  

příspěvková organizace 
 

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) 
 

82-41-M/06   Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  

 

Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N) 
 

82-42-N/05  Restaurování kovů, minerálů a organolitů 
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III. Slovní zásoba a pravopis  

  IIIA Přesnost použité slovní zásoby  

      IIIB Rozsah použité slovní zásoby  

IV. Mluvnické prostředky  

IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků  

IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků  

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných bodů 
za písemnou práci je 24 (8 x 3). Minimální počet bodů je 11.  

 

1 - výborný 24 - 22 

2 - chvalitebný 21 - 19 

3 - dobrý 18 - 15 

4 - dostatečný 14 - 11 

5 - nedostatečný 10 - 0 

 

 

 
V Turnově, dne 30. 9. 2023 
 
 
Vypracovala: Bc. Naďa Šolcová – vyučující anglického jazyka 
 
Schválila: Ing. Jana Rulcová – ředitelka školy 
 
 
 

 


