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Hodnocení a podmínky maturitní písemné práce z anglického jazyka 

 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 200 slov (max. 240 slov).  
 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí 
text k zadání. 
 

Způsob záznamu vytvořeného textu je dán dle společného ustanovení § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 
zápis bude vypracován ručně, a to modrým propisovacím perem na školní předem připravený 
záznamový arch.  

V průběhu písemné zkoušky mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní 
přílohy věnované jednotlivým vybraným typům textů, např. korespondenci. Je možné si slovník 
zapůjčit i ve škole, k dispozici je ovšem pouze omezený počet. 
 

Doba trvání: 75 minut (včetně času na přečtení a promyšlení zadání). 
 
V písemné práce se mohou objevit následující formy písemného projevu (slohové útvary):  
 

▪ korespondence (formální/neformální dopis, e-mail, motivační dopis, žádost, stížnost) 

▪ charakteristika (vnější – vzhled, vnitřní – povaha, chování, vlastnosti, schopnosti) 

▪ vypravování (líčí skutečnou nebo fiktivní událost a její průběh) 

▪ článek (text určený pro noviny či časopis) 

▪ popis (informace například o předmětu, místě) 

 
 
CELKEM 24 bodů  

B2 B1 

24 – 22 bodů  (100 % - 90 %) výborný 
21 – 19 bodů (89 % - 80 %) chvalitebný 
18 – 17 bodů (79 % - 70 %)  dobrý 
16 – 14 bodů (69 % - 60 %) dostatečný 

24 – 21 bodů (100 % - 88 %) výborný  
20 – 18 bodů (87 % - 74 %) chvalitebný 
17 – 14 bodů (73 % - 59 %) dobrý 
13 – 11 bodů (58 % - 44 %)  dostatečný 

 
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky.  
Zbývajících 60 % představuje hodnocení ústní zkoušky.  
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