
Písemná část maturitní zkoušky – anglický jazyk 

Písemná část maturitní zkoušky se skládá z jedné části, která je uvedena zadáním 

v angličtině. Délka textu je minimálně 220 slov. Student si bude vybírat jedno ze 3 zadání, 

která předem vybere ředitelka školy na návrh předmětové komise. Čas na konání zkoušky je 

60 minut. Součástí těchto 60 minut je i čas na přečtení a promyšlení zadání. 

 

Slohové útvary, které mohou být v písemné části jsou tyto: 

 

• Description 

• Formal email (letter) 

• Informal email (letter) 

• Article 

• Story 

• Biography 

• Essay 

• Report 

 

Během testování je povoleno používat překladové slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou písemnému projevu. 

 

Způsob záznamu stanovený ředitelkou školy je strojopis na školním IT zařízení. Ve 

výjimečných případech může žák požádat písemně ředitelku školy o možnost zápisu formou 

rukopisu nejpozději 10 pracovních dní před termínem zkoušky. 

 

Kritéria hodnocení 

 
Písemná práce bude hodnocena jednou známkou podle kritérií školního klasifikačního řádu. 

Při hodnocení se klade důraz především na: 

 

• Zpracování zadání, obsah a rozsah: Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud 

jsou dodrženy formální náležitosti daného slohového útvaru, je-li napsán 

v odpovídajícím stylu a jeho celkové vyznění odráží vztah k příjemci. Pro hodnocení 

práce je také zcela zásadní dodržení tématu a komunikačního cíle. Student musí 

dodržet počet slov v zadání písemné práce. Nesplnění požadovaného typu textu nebo 

tématu je posuzováno jako nedodržení charakteristiky textu a práce se dále 

nehodnotí. Totéž platí v případě, je-li text výrazně kratší. 

• Organizaci textu a prostředky textové návaznosti: Myšlenky a informace jsou v textu 

řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny běžnými spojovacími výrazy. 

Text je vhodně organizován. Pokud to vyžaduje typ textu nebo zadání písemné práce, 

je slohový útvar ve standardizované konvenční podobě. 



• Rozsah slovní zásoby a pravopis: Slovní zásoba použitá v práci je dostatečně široká 

v závislosti na zadání a použitá správně. Chyby ve slovní zásobě a pravopise nejsou 

četné a nebrání porozumění textu.  

• Rozsah mluvnických prostředků a gramatická správnost: Mluvnické prostředky jsou 

použity přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Chyby v gramatice nejsou četné a 

nebrání porozumění textu. 

 

Počítání slov v písemné práci u maturity z angličtiny 

Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky počítají: 
▪ předložky (in, from, to, on, out, at…) 
▪ spojky (but, because, although, so, and…) 
▪ zájmena (you, I me, he, him, himself, ourselves, mine, hers…) 
▪ členy (a, an, the) 
▪ zkratky (etc., e.g., NASA, USA…) 
▪ citoslovce (yipe, yum, yak, ugh, huh…) 
▪ vlastní jména víceslovná (John Smith = 1 slovo, United States of America = 1 slovo, 

Kostelec nad Ohří = jedno slovo) 
▪ číslovky řadové (1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 876th…) 
▪ datum, které je rozepsané (September 11th 2014 = jedno slovo) 
▪ složeniny se spojovníkem (father-in-law = jedno slovo, must-see = 1 slovo) 
▪ adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo, 10 Broadway, New York City = jedno slovo) 

 

Složeniny (stažené tvary) se počítají jako dvě slova: 
▪ It’s = 2 slova, I’ll = 2 slova, mustn’t = 2 slova, haven’t = 2 slova…) 
▪ VÝJIMKU tvoří sloveso cannot = 1 slovo, can’t = 1 slovo 
▪ frázová slovesa (stand up = 2 slova, give in = 2 slova, look forward to = 3 slova…) 

 
Jako slovo se nepočítají:  

▪ číslovky psány jako číslice (2 = 0 slov, 2013 = 0 slov, 777 = 0 slov) 
▪ jména, které v textu opakujete (počítá se pouze jednou) – píšete-li například jméno 

Jack Smith v textu vícekrát, počítá se pouze jednou a poté již ne 
Příklad: Jack Smith is a great footballer. I have always wanted to watch Jack Smith. = 
11 slov) 

▪ slova ze zadání písemné práce 
 
Příklad počítání slov u maturity z angličtiny: 
I’ve never been there so I don’t know who Jack is. Jack is a mysterious person. Sally said that 
she realized this after she’d met him in 2012 in Pec pod Sněžkou. 
I’ve (2slova)  never (1slovo) been (1) there (1) so (1) I (1) don’t (2) know (1) who (1) Jack (1) is
 (1).Jack (0) is (1) a (1) mysterious (1) person (1).Sally (1) said (1) that (1) she (1) realized (1) t
his (1) after (1) she’d (2) met (1) him (1) in (1) 2012 (0) in (1) Pec pod Sněžkou (Pec pod 
Sněžkou = 1 slovo).  

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/radove-cislovky-v-anglictine

