
    PÍSEMNÁ PRÁCE – NJ 

• rozsah min. 200 slov (horní hranice počtu slov není stanovena) 
• trvání 90 min. (včetně času na volbu zadání) 
• výběr ze 2 zadání (žák si 1 zvolí/ zadání jsou uvedena v českém i 

německém jazyce) 
• možnost využití knižního překladového slovníku bez přílohy věnované 

písemnému projevu 

 

Možné slohové útvary písemné práce, tedy typy textů jsou: úřední dopis, 
neformální dopis, motivační dopis, e-mail, článek, vypravování, popis. 

Pro stanovení výsledného hodnocení bude písemná práce posuzována 
nezávisle na sobě 2 pedagogy. 

 

Maximální počet dosažitelných bodů je 20. 

Vyšší počet slov než je v zadání není penalizován. Počítání slov odpovídá 
obecně známým pravidlům. 

Nedodržení délky textu znamená ztrátu bodů: 1= interval 190-199 slov, 2= 
interval 180-189 slov. 

Méně než 180 slov znamená celkové hodnocení písemné práce za 0 bodů = 
nedostatečně 

Nedodržení slohového útvaru znamená celkové hodnocení písemné práce za 0 
bodů = nedostatečně 

Nečitelná písemná práce bude považována za nedostatečnou. 

 

Stupnice hodnocení výslednou známkou na základě dosažených bodů: 

20 - 18 b ......................................1 

17 - 15 b ......................................2 

14 - 12 b ......................................3 

11 - 9 b ........................................4 

8 - 0 b ..........................................5 

 

 

 



Hodnotící škála - maturita NJ - písemná část 

 

1) Respektování zadání/ obsah – 6b. 

• Text plně odpovídá zadanému tématu. Body zadání jsou zpracovány 
srozumitelně, vhodně/účelně. 

• Text  plně odpovídá zadanému útvaru. 

2) Organizace/ koheze textu – 6b. 

• Kompozice textu je precizní. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. 
• Myšlenky/informace jsou logicky upořádané. 

3) Slovní zásoba - 4b. 

• Slovní zásoba je široká, rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční.  
• Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu.  

4) Morfosyntax/pravopis - 4b. 

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují. 

 

Uvedená hodnota bodů je maximální možná za danou oblast. Pokud student 
nesplní požadavky dané oblasti, dochází k redukci bodů dle míry závažnosti 
nedostatků. 

 


