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Maturitní zkoušky 2022- 2023 

 

 

Základní kritéria zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

 Obsahuje 6 zadání, ze kterých si jedno vyberete a zaškrtnete v záznamovém archu. 

 Časový limit na vypracování písemné práce (včetně výběru zadání) 

     je 110 minut. 

 

 Minimální limit písemné práce je 250 slov (25 – 30 řádků) 

 Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka (text převzatý 

ze zadání se nezapočítává do rozsahu písemné práce a není předmětem 

hodnocení. 

Osnova není předmětem hodnocení a nezapočítává se do rozsahu práce. 

 Pište modrou, nebo černou propisovací tužkou, perem, černý fix 0,1mm.  

 Nečitelný text nebude hodnocení. 

 Při psaní rozlišujte velká i malá písmena. 

 Pište pouze do ohraničených polí v záznamovém archu, text mimo nebude 

hodnocen. 

 Maximální hodnocení je 30 bodů, hranice úspěšnosti je 44%. 

 Povolené pomůcky jsou psací potřeby a Pravidla českého pravopisu. 

 Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost 

prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40% (150 

minut). 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník 

Spisovné češtiny. 

 

 

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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Hodnocení písemné profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury ve 
školním roce  
                                                  2022 - 2023 
Maximální počet bodů za hodnocení písemné zkoušky z Českého jazyka a 
literatury je 30 bodů 
 
1 – prospěl výborně                                         27 bodů – 30 bodů 
2 – prospěl chvalitebně                                   22 bodů -  26 bodů 
3 – prospěl dobře                                             17 bodů -  21 bodů 
4 – prospěl dostatečně                                   13 bodů – 16 bodů 
5 – neprospěl                     méně než 44%        0 bodů -  12 bodů 
Vnitřní kritéria písemné profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury 
Písemnou profilovou zkoušku hodnotíme podle těchto kritérií: 
A 1,2 – Vytvoření textu podle zadaných kritérií: zadání, obsah, téma 
              Požadavky na naplnění komunikační situace 
              Rozsah – minimální rozsah 250 slov                          maximální zisk 10 bodů 
B 1,2 -  Funkční využití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu 
             Pravopis a tvarosloví 
             Lexikum – výběr jazykových prostředků v souladu s daným stylem nebo komunikační 
             situací                                                                                maximální zisk  10 bodů 
C 1,2    Kompoziční výstavba textu 
             Koheze – formální prostředky textové návaznosti 
             Konexe, odkazování v textu, konkrétní prostředky textové návaznosti, syntaktická        
             výstavba 
             Výsledná koherence textu (výsledná souvislost, soudržnost textu) 
             Věcná souvislost informací v textu, členění textu na úvod, stať, závěr 
             Výstavba textu, strukturování textu na odstavce, výstavba odstavců, dělení odstavců, 
             Návaznost mezi odstavci, práce s informacemi v textu, způsob argumentace, souvislost 
             Nebo nesouvislost uváděných informací                
                                                                                                         maximální zisk  10 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Jiří Mašek – vyučující ČJL  30. září 2022 

 

      Schválil/-la:  Ing. Jana Rulcová – ředitelka školy 

 

 

 

 


