
Písemná část maturitní zkoušky – francouzský jazyk 

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

francouzštině. 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: 

 

• Une description 

• Un e-mail formel (une lettre formelle) 

• Un e-mail informel (une lettre informelle) 

• Un article 

• Un récit  

• Une biographie 

• Un essaai 

• Un compte-rendu 

 

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. 

 

 

 

 

  


