
 
 

PÍSEMNÁ PRÁCE – PRAVIDLA 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE z ČJL 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu.  

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

Zadání pro písemnou práci jsou zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. 
Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si jedno téma ze 
stanovené nabídky témat. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 
zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 
Pro konání písemné práce stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného textu (varianta rukopisná či strojopisná)a 
seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky.  
 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE z AJ 
Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Zadání pro písemnou práci jsou zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. 
 
Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 
zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, 
graf. 
Pro konání písemné práce stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného textu (varianta rukopisná či strojopisná) a 
seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky.  
 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE z FJ – nepovinná maturitní zkouška 
Písemnou prací z francouzského jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Zadání pro písemnou práci jsou zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. 
 
Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 
zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, 
graf. 
Pro konání písemné práce stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného textu (varianta rukopisná či strojopisná) a 
seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky. 
 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 
 
PRO KONÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ČJL, AJ, FJ STANOVIL ŘEDITEL ŠKOLY JAKO ZPŮSOB ZÁZNAMU 
VYTVÁŘENÉHO TEXTU VARIANTU RUKOPISNOU. 


