Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 ÚPICE

Kritéria hodnocení písemné maturitní práce
ČESKÝ JAZYK


Dílčí kritéria:
1) Vytvoření textu podle zadaných kritérií (téma, útvar)
2) Funkční užití jazykových prostředků (pravopis, slovní zásoba)
3) Syntaktická a kompoziční výstavba textu (výstavba věty a textu)



Dílčí kritéria jsou hodnocena na škále 0 – 5 bodů:
o 5 bodů – bez nedostatků
o 3 body - menší nedostatky nebo ojedinělý hrubý nedostatek
o 1 bod – hrubé nedostatky nebo výrazné množství menších nedostatků
o 0 bodů – neakceptovatelné nedostatky



(Mohou být uděleny i hraniční počty bodů 4 a 2.)
Celkové hodnocení písemné práce vychází z holistického posouzení 3 dílčích kritérií a je vyjádřeno
známkou na škále výborný – chvalitebný – dobrý – dostatečný – nedostatečný na základě součtu
bodů z dílčích kritérií:
o Výborný: 15 – 14 bodů
o Chvalitebný: 13 – 11 bodů
o Dobrý: 10 – 9 bodů
o Dostatečný: 8 – 7 bodů
o Nedostatečný: 6 – 0 bodů



Pokud je dílčí kritérium 1) hodnoceno 0 body, je písemná práce hodnocena celkově jako
nedostatečná bez ohledu na další dílčí kritéria.



Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Pokud není minimální rozsah splněn, hodnotí se
písemná práce jako nedostatečná.



4 – 6 témat písemné práce zadávají učitelé čjl.



Písemná maturitní práce z českého jazyka je součástí celkového hodnocení předmětu český jazyk a
literatura (písemná práce tvoří 40% a ústní zkouška 60%).

Telefon: 499 881 275
Tel.-fax: 499 781 3114

IČ: 72 073 209
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Trutnov
č. ú.: 201347895/0600

http://www.gymsos-upice.cz
e-mail: skola@gymsos-upice.cz

Kritéria hodnocení písemné maturitní práce
ANGLICKÝ JAZYK
Žáci konající písemnou maturitní zkoušku z anglického jazyka prokáží osvojení následujících
dovedností:
1. vytvoření souvislých textů úrovně B1 podle zadání a obsahových požadavků;
2. zvládnutí organizace a členění textů;
3. aplikace odpovídající slovní zásoby v rámci dané komunikační situace a úrovně;
4. vhodné užití pravopisných zásad a mluvnických prostředků.

1. část

A – Zadání

B – Obsah / Rozsah

A – Soudržnost textu

B – Prostředky
textové
návaznosti (PTN)

A – Přesnost
B – Rozsah

A – Přesnost

Telefon: 499 881 275
Tel.-fax: 499 781 3114

Délka textu 130-160 slov

maximum
24 bodů

I. Zadání / obsah
● Body zadání jsou jasně zmíněny.
● Požadovaná charakteristika textu s
ohledem na zadaný slohový útvar je
dodržena.
● Délka textu odpovídá zadání.
● Body zadání jsou zpracovány srozumitelně,
vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.
● Myšlenky a informace odpovídají zadání.
● Text má na čtenáře očekávaný efekt.
II. Organizace / koheze a koherence textu
● Text má všechny náležitosti / části vzhledem
k zadanému slohovému útvaru.
● Text je vhodně členěn a organizován.
● Myšlenky / informace jsou logicky uspořádané
a vyvážené.
● PTN jsou použity efektivně a v odpovídajícím
rozsahu.
● Věty jsou vhodně propojeny a souvětí jsou
vytvořena funkčně.
● Slovosled a větosled je správně dodržen.
III. Slovní zásoba
● Slovní zásoba je použita správně.
● Není narušeno porozumění textu.
● Slovní zásoba je na požadované úrovni.
● Slovní vrstvy jsou použity správně.
IV. Mluvnické prostředky
● Mluvnické prostředky jsou použity správně.
● Chyby neztěžují porozumění.
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B – Rozsah

2. část

● Škála mluvnických prostředků je na požadované
úrovni.
● Vliv mateřského / dalšího jazyka není patrný.
Délka textu 70-80 slov

0-3 body

maximum
12 bodů

I. Zadání / obsah
Zadání / Vyjádření
● Body zadání jsou zpracovány srozumitelně
myšlenek / Rozsah
a v odpovídajícím rozsahu.
● Je dodržen slohový útvar.
● Délka textu odpovídá zadání.
II. Organizace / koheze a koherence textu
Soudržnost textu – vnitřní ● Text je soudržný, neobsahuje
a vnější charakteristiky
nevhodná odbočení od tématu nebo
opakující se myšlenky.
● Prostředky textové návaznosti jsou použity
efektivně a v odpovídajícím rozsahu.
● Slovosled a větosled je správně dodržen.
III. Slovní zásoba
Slovní zásoba / pravopis
● Slovní zásoba je použita vhodně a funkčně.
● Rozsah a variabilita slovní zásoby je
na požadované úrovni.
IV. Mluvnické prostředky
Mluvnice
● Mluvnické prostředky jsou použity správně.
● Rozsah a variabilita mluvnických struktur je
na požadované úrovni.

0-3 body

0-3 body

0-3 body

0-3 body

Klasifikace písemné maturitní zkoušky na základě bodového hodnocení
36–32 bodů
výborný
31-27 bodů
chvalitebný
26-21 bodů
dobrý
20-16 bodů
dostatečný
15-0 bodů
nedostatečn
ý
Písemná práce trvá 60 minut. Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet
bodů za celou písemnou práci je tedy 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44
%, to znamená, že žák uspěje v písemné práci, pokud získá 16 a více bodů za celou písemnou
práci.
V případě, že první nebo druhý text je v kritériu I. (Zadání/Obsah) hodnocen nulovým
počtem bodů, příslušný text se podle dalších kritérií již nehodnotí a výsledný počet bodů
za tuto část písemného projevu je roven „0“.
V průběhu testování bude žák používat školní slovník. Písemná práce určená k hodnocení
bude žákem odevzdána na předtisku k tomu určeném.


Písemná maturitní práce z anglického jazyka je součástí celkového hodnocení předmětu anglický
jazyk (písemná práce tvoří 40% a ústní zkouška 60%).
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Kritéria hodnocení písemné maturitní práce
NĚMECKÝ JAZYK
Žáci konající písemnou maturitní zkoušku z německého jazyka prokáží osvojení následujících
dovedností:
5. vytvoření souvislých textů úrovně B1 podle zadání a obsahových požadavků;
6. zvládnutí organizace a členění textů;
7. aplikace odpovídající slovní zásoby v rámci dané komunikační situace a úrovně;
8. vhodné užití pravopisných zásad a mluvnických prostředků.

1. část

A – Zadání

B – Obsah / Rozsah

A – Soudržnost textu

B – Prostředky
textové
návaznosti (PTN)

A – Přesnost
B – Rozsah

A – Přesnost
B – Rozsah

Telefon: 499 881 275
Tel.-fax: 499 781 3114

Délka textu 140-160 slov

maximum
24 bodů

I. Zadání / obsah
● Body zadání jsou jasně zmíněny.
● Požadovaná charakteristika textu s
ohledem na zadaný slohový útvar je
dodržena.
● Délka textu odpovídá zadání.
● Body zadání jsou zpracovány srozumitelně,
vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.
● Myšlenky a informace odpovídají zadání.
● Text má na čtenáře očekávaný efekt.
II. Organizace / koheze a koherence textu
● Text má všechny náležitosti / části vzhledem
k zadanému slohovému útvaru.
● Text je vhodně členěn a organizován.
● Myšlenky / informace jsou logicky uspořádané
a vyvážené.
● PTN jsou použity efektivně a v odpovídajícím
rozsahu.
● Věty jsou vhodně propojeny a souvětí jsou
vytvořena funkčně.
● Slovosled a větosled je správně dodržen.
III. Slovní zásoba
● Slovní zásoba je použita správně.
● Není narušeno porozumění textu.
● Slovní zásoba je na požadované úrovni.
● Slovní vrstvy jsou použity správně.
IV. Mluvnické prostředky
● Mluvnické prostředky jsou použity správně.
● Chyby neztěžují porozumění.
● Škála mluvnických prostředků je na požadované
úrovni.
● Vliv mateřského / dalšího jazyka není patrný.
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2. část

Délka textu 60-70 slov

maximum
12 bodů

I. Zadání / obsah
Zadání / Vyjádření
● Body zadání jsou zpracovány srozumitelně
myšlenek / Rozsah
a v odpovídajícím rozsahu.
● Je dodržen slohový útvar.
● Délka textu odpovídá zadání.
II. Organizace / koheze a koherence textu
Soudržnost textu – vnitřní ● Text je soudržný, neobsahuje
a vnější charakteristiky
nevhodná odbočení od tématu nebo
opakující se myšlenky.
● Prostředky textové návaznosti jsou použity
efektivně a v odpovídajícím rozsahu.
● Slovosled a větosled je správně dodržen.
III. Slovní zásoba
Slovní zásoba / pravopis
● Slovní zásoba je použita vhodně a funkčně.
● Rozsah a variabilita slovní zásoby je
na požadované úrovni.
IV. Mluvnické prostředky
Mluvnice
● Mluvnické prostředky jsou použity správně.
● Rozsah a variabilita mluvnických struktur je
na požadované úrovni.
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0-3 body

0-3 body
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Klasifikace písemné maturitní zkoušky na základě bodového hodnocení
36–32 bodů
výborný
31-27 bodů
chvalitebný
26-21 bodů
dobrý
20-16 bodů
dostatečný
15-0 bodů
nedostatečn
ý
Písemná práce trvá 90 minut. Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet
bodů za celou písemnou práci je tedy 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44
%, to znamená, že žák uspěje v písemné práci, pokud získá 16 a více bodů za celou písemnou
práci.
V případě, že první nebo druhý text je v kritériu I. (Zadání/Obsah) hodnocen nulovým
počtem bodů, příslušný text se podle dalších kritérií již nehodnotí a výsledný počet bodů
za tuto část písemného projevu je roven „0“.
V průběhu testování bude žák používat školní slovník. Písemná práce určená k hodnocení
bude žákem odevzdána na předtisku k tomu určeném.


Písemná maturitní práce z německého jazyka je součástí celkového hodnocení předmětu německý
jazyk (písemná práce tvoří 40% a ústní zkouška 60%).
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