
 

 

 

 

 

                         STANOVENÍ  KRITÉRIÍ HODNOCENÍ  PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A 

            LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA 

 

Na základě platné vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 15. 10. 2020  

 

S t a n o v u j i 

 

 

               Maturitní zkouška 2020/21 – CIZÍ JAZYKY 

                 Kritéria hodnocení maturitních písemných prací z CJ pro šk.rok 2020-21. 

 

o Hodnocena bude známkou od 1– 5 v jednotlivých kategoriích. Budeme hodnotit 

ve 4 kategoriích a výsledná známka bude propočítaná průměrem těchto známek. 

o Zadání práce bude v českém i cizím jazyce. 

o Práce bude v rozsahu 220 – 250 slov. 

o Interval je daný 44 slov. 

o Za menší počet slov bude penalizace dle nesplněného intervalu, vždy o jeden 

stupeň v známkovém hodnocení. 

o Za větší počet slov penalizace nebude. 

o Slohové zadání bude včetně bodů zadání, které ale student dle svého uvážení 

buď použije, nebo ne. Toto nebude předmětem hodnocení. 

                 Sloh bude hodnocen v rámci 4 kategorií, každá kategorie bude tedy hodnocena 

samostatnou známkou. 

1. Splnění obsahu zadání a rozsah slov 

2. Koherence a koheze textu 

3. Slovní zásoba 

4. Gramatika 

 

                Hodnocení ústní maturitní zkoušky z CJ  pro šk.rok 2020-21. 

Hodnotí se známkou 4 části, vždy obsah, gramatika a slovní zásoba, ve čtvrté části 

                  jsou ověřovány odborné dovednosti žáka. 

                  Výsledná známka je průměrem známek za jednotlivé části. 



 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 2020/21 – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Kritéria hodnocení maturitních písemných prací z ČJ pro šk.rok 2020-21. 

1. Dodržení obsahového a slohového zadání 

2. Splnění požadovaného rozsahu práce 

3. Použité vyjadřovací prostředky, úroveň slovní zásoby 

4. Pravopisná a tvaroslovná správnost dle platných norem 

5. Stavba větných celků 

6. Celková kompozice textu, jeho členění a soudržnost 

              Každé kritérium bude hodnoceno známkami 1 – 5, celkové hodnocení bude průměrem 

z dosažených známek. 

 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky z ČJL pro šk.rok 2020-21. 

Hodnocení zachová postup a kritéria daná CERMATem v předchozím roce 

 

 

 

 

 
                 

                   Rakovník, 16. listopadu 2020                                                  Mgr. Karel Mencl v. r. 

                                                                                                                           ředitel  školy   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
           


