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Základní kritéria zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury













Žák si vybírá z 5 zadání, z nichž si jedno vybere a zaškrtne v záznamovém archu.
Časový limit na vypracování písemné práce (včetně výběru zadání) je u intaktních žáků 110
minut.
Minimální rozsah písemné práce je 250 slov (25 – 30 řádků).
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka (text převzatý ze zadání se nezapočítává do
rozsahu písemné práce a není předmětem hodnocení). Osnova není předmětem hodnocení a
nezapočítává se do rozsahu práce.
Na zápis do záznamového archu může být použita modrá nebo černá propisovací tužka, pero,
černý fix o Ø 0,1 mm.
Nečitelný text nebude hodnocen.
Při psaní musí být rozlišována velká a malá písmena.
Text se zapisuje pouze do ohraničených polí v záznamovém archu, text mimo nebude hodnocen.
Maximální bodové ohodnocení je 30 bodů, hranice úspěšnosti je získání 13 bodů (přibližně
44 %). Povolené pomůcky jsou psací potřeby a Pravidla českého pravopisu.
Žákovi studujícímu podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (cizinec) se na jeho žádost
prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 minut na 150 minut.
Při konání písemné práce má žák (cizinec) možnost použít překladový slovník a Slovník
spisovné češtiny.
Žákům s přiznaným PUP (doporučení PPP) bude prodloužen čas a uzpůsobeny podmínky
písemné práce podle platného doporučení.
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