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ZÁSADY A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE z ČESKÉHOIszKA
MZ jaro a podzim 2022

Žák si pro slohovou práci zvolíjedno z 6 nabízených témat (zadání).

Na vypracování slohové práce má žák 120 minut včetně výběru zadání.

Během slohové práce může používat Pravidla českého pravopisu.

Žák píše propisovací tužkou modré či černé barvy bez možnosti korekce.

Minimální rozsah slohové práce je stanoven na 250 slov (orientačně 25 — 30 řádků), horni
hranice počtu slov není stanovena. ;

Při konání písemné práce sedí každý žák v samostatné lavici.

Při hodnoceníjsouposuzována 3 kritéria, resp. 6 dílčích kritérií.

KRITÉRIA HODNOCENÍ SLOHOVÉ PRÁCE:

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií (téma, obsah — 5 bodů, komunikační situace,
slohový útvar — 5 bodů),

2. Funkční užitíjazykových prostředků (pravopis, tvarosloví a slovotvorba — 5 bodů,
slovní zásoba — 5 bodů).

3. Syntaktické a kompoziční výstavba textu (výstavba větných celků, textová návaznost
— 5 bodů, členění textu a soudržnost, způsob argumentace— 5 bodů).

Maximálně tedy může žák získat 30 bodů.

Práce je nejprve posuzována jako celek, poté jsou hodnoceny jednotlivé jevy v rámci kritérií.

Na základě bodového ohodnoceni získá žák známku dle následující stupnice.

HODNOCENÍ:

Body Známka

30 - 27 1

26 — 21 z

20 - 15 3

14 - 12 4

11- 5



Hodnocení ústní maturitní zkoušky z ČJ

analýza uměleckého

kontextu díla
téma a motiv
časoprostor
kompoziční výstavba

Jméno:
Téma: Třída:

Hodnocení: Výsledný počet bodů:

literární druh a žánr
Umělecký text zasazení výňatku do 51)-

textu vypravěč/ lyrický subjekt
postavy
typy promluv
veršová výstavba

3b.

jazykové prostředky
tropy a figury a jejich funkce
ve výňatku

Zb.

literárněhistorický
kontext

zařazení autora do
literárního období, směru či
skupiny
osobnost a tvorba autora
další představitelé

6b.

Neumělecký analýza neuměleckého
text textu

souvislost mezi výňatky
hlavní myšlenka textu
komunikační situace
(produktor, adresát, účel...)

3b.

funkční styl
slohový postup
slohový útvar
kompoziční výstavba
jazykové a gramatické
prostředkya jejich funkce ve
výňatku

Sb.

Jazykový projev a jazyková kultura soulad s jazykovými normami
a zásadami jazykové kultury
plynulost projevu
argumentace

4b.

Maximální počet bodů 28b.

Hodnocení: 28b.—25b. 1 16b.—13b. 4

24b.—21b. 2 12b.—méně 5

20b.—17b. 3


