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Profilová maturitní zkouška 2021/2022
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním tématům a situacím.
Běžným typem textu, se kterým se žák může setkat v písemné práci, je vypravování, úvaha,
charakteristika, popis. Text odpovídá požadovanému typu, pokud splňuje všechny stanovené
charakteristiky (je dodržena jeho forma, slohový útvar, funkce apod.).
Zadání úlohy definuje, jaký typ textu má žák zpracovat a na jaké téma, kdo je očekávaným příjemcem
(čtenářem) textu a jak má být text dlouhý. Zadání může navíc obsahovat dílčí požadavky, tj. body
zadání, které má pisatel do své práce nejen zahrnout, ale i účelně a v odpovídající míře detailně
rozpracovat.
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110 minut
Žák píše do předtištěného tiskopisu s hlavičkou školy, který je rozdělen do
dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním.
Pravidla českého pravopisu, psací potřeby
1 část – zpracování textu písemné práce dle zadání
Výběr 1 zadání ze 4 možných
Hodnocení zajišťují jeden učitel českého jazyka školy dle stanovených kritérií.

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 30
bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %, tzn., že žák v písemné práci uspěje, pokud
získá 12 a více bodů za písemnou práci.
Rozsah požadované délky textu je nejméně 250 slov s rezervou 50 slov.
Jako jedno slovo se počítají například: předložky, spojky, zájmena, citoslovce, zkratky, víceslovná
vlastní jména a názvy, rozepsané datum (např. 16. dubna 2010), adresy (např. pepa@seznam.cz;
Vinohradská 5, Praha 10), složeniny. Jako slova se nepočítají například: číslovky psané číslicemi
(např. 2015; 29).
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního
předmětu
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.
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