
                                                 Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, Třebíč 

                                           

tel.: 568 840 815; www.gtr.cz; gymnazium.trebic@gtr.cz 

 
 
 

Stanovení pravidel písemné práce profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, 

anglického jazyka a dalšího cizího jazyka ve školním roce 2021/2022 

 
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro vytvářený text písemné 

práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které jsou součástí zkoušek profilové části maturitní zkoušky, 

tato konkrétní pravidla: 

 
Délka konání a rozsah textu písemné práce  

1 Písemná práce z českého jazyka a literatury 

1.1 Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 250 slov. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah, je celkově hodnocena 

nedostatečně. Horní hranice rozsahu vymezena není.  

1.2 Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání.  

1.3 Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

1.4 Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí 1 zadání.  

1.5 Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

1.6 Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se 

nezapočítává do celkového rozsahu a není ani předmětem hodnocení.  

1.7 Slohové útvary v písemné části: 

 vypravování 

 úvaha 

 popis (včetně popisu pracovního postupu a líčení) 

 charakteristika 

 článek, fejeton, recenze, reportáž 

 úřední dopis, žádost 

 
2 Písemná práce z anglického jazyka 

2.1 Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v celkovém rozsahu min. 

200 slov.  

2.2 Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí uvedených zadáním v angličtině. Část 1 v 

rozsahu min. 140 slov, část 2 v rozsahu min. 60 slov.  

2.3 Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  

2.4 Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu 

věnovanou písemnému projevu.  

2.5 Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitelka školy stanoví zadání pro 2 delší texty a 2 kratší texty, 

která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájení zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 

vybere 1 zadání pro delší text a 1 zadání pro kratší text.  
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2.6 Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

2.7 Slohové útvary v písemné části:  

Část 1 (min. 140 slov)  

 popis  

 korespondence (formální i neformální dopis nebo e-mail)  

 článek  

 úvaha  

 recenze    

Část 2 (min. 60 slov)  

 pozvánka  

 zpráva  

 blog  

 korespondence (neformální dopis nebo e-mail) 

 

3 Písemná práce z cizího jazyka 

3.1 Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v celkovém rozsahu 

minimálně 200 slov.  

3.2 Zadání obou částí písemné práce jsou uvedená v cizím jazyce. V případě 1. části písemné práce má žák 

napsat text v rozmezí minimálně 140 slov, ve 2. části písemné práce text v rozsahu minimálně 60 slov.  

3.3 Písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání.  

3.4 Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu 

věnovanou písemnému projevu.  

3.5 Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví zadání pro jeden delší text a 

jeden kratší text, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení 

zkoušky vybere 1 zadání pro delší text a 1 zadání pro kratší text.  

3.6 Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

3.7 Slohové útvary v písemné části: 

Část 1 (minimálně 140 slov)  

 článek  

 popis  

 korespondence (především neformální)  

 charakteristika  

Část 2 (minimálně 60 slov) 

 zpráva 

 pozvánka 

 korespondence (e-mail formální i neformální) 

 

 

 

Třebíč 24. 9. 2021        RNDr. Alice Burešová 

          ředitelka Gymnázia Třebíč 
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