MATURITNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA
I.

OBECNÁ STRUKTURA PÍSEMNÉ PRÁCE

Písemná práce z německého jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je
specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává v požadovaném rozsahu slov jedno
téma/jednu komunikační situaci.
II.

ČAS VYMEZENÝ NA TESTOVÁNÍ

Na písemnou práci z německého jazyka je vyhrazeno 60 minut. Jejich součástí je i čas na přečtení
a promyšlení zadání a zápis samotný.
III.

POVOLENÉ POMŮCKY

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud neobsahují zvláštní přílohy věnované
jednotlivým typům textů, např. korespondenci.
IV.

ROZSAH TEXTU

V 1. části písemné práce má žák napsat text v rozsahu min. 140 slov, ve 2. části písemné práce text v
rozsahu min. 60 slov.
V.

SLOHOVÉ ÚTVARY

V 1. a 2. části písemné práce se mohou objevit následující formy písemného projevu (slohové útvary):
1. část písemné práce
• Korespondence
• Charakteristika
• Vypravování
• Článek
• Popis
2. část písemné práce
• Korespondence
• Popis
• Zpráva
• Oznámení
Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného slohového
útvaru (např. nadpis, oslovení, zakončení, organizace textu), je-li napsán v odpovídajícím stylu (např.
formální/neformální).
VI.

ZÁZNAM SLOHOVÉ PRÁCE

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.

VII.

HODNOCENÍ MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

Nesplnění požadovaného typu textu nebo tématu/komunikačního cíle je posuzováno jako nedodržení
charakteristiky textu a práce se dále nehodnotí. Práce nebude hodnocena také v případě, je-li nečitelná
(v případě povolení možnosti zápisu formou rukopisu - viz bod VI.).
Kritéria hodnocení:
-

-

-

-

zpracování zadání/obsah
o dodržení požadované charakteristiky textu
o zmínění všech bodů zadání
o vhodné a účelné rozpracování bodů zadání
o dodržení délky textu
organizace a koheze textu
o správnost použití prostředků textové návaznosti
o souvislost textu
o lineární sled myšlenek
slovní zásoba a pravopis
o šířka slovní zásoby
o správné použití slovní zásoby a pravopisu
o četnost chyb, které brání porozumění textu
mluvnické prostředky
o četnost chyb, které brání porozumění textu
o šířka mluvnických prostředků
o správné použití mluvnických prostředků

VIII.

POČÍTÁNÍ SLOV

Jako jedno slovo se počítají:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

předložky (také předložky spojené se členem – např. am, im, zum)
spojky (např. und, oder, weil, dass, ale vícečlenné spojky počítáme podle počtu
členů – např. entweder – oder, nicht nur – sondern auch)
zájmena
citoslovce (např. miau, wau-wau, Hurra, och)
členy
zkratky (např. z. B., usw.)
víceslovná vlastní jména a názvy (např. Thomas Mann, die Vereinigten Staaten von
Amerika) včetně českých nebo cizojazyčných vlastních názvů, které nemají německý
ekvivalent (např. Žďár nad Sázavou, Piazza di Popolo)
rozepsané datum (např. 16. Mai 2012)
adresa (např. pepa@seznam.cz, Heinrichstraße 5)
složeniny, pokud jsou psané se spojovníkem (např. U-Bahn, Abend-Make-up,
schwarz-weiß)

Jako slovo se nepočítají:
•
•

číslovky psané číslicemi (např. 1989, 22. –23. 4., 29. 9. 2012)
opakovaná vlastní jména a názvy (např. Karl Brückner ist ein bekannter Sänger.

Karl Brückner gehört…; Wir waren in Berlin. Berlin ist einfach cool.)
Příklady počítání slov:
•
•
•
•
•
•

Hauptstadt der Tschechischen Republik (3 slova)
der Film “Román pro ženy“ (3 slova)
bekannte Schauspieler Anna Geislerová und Pavel Liška (5 slov)
Er ist im Jahre 1985 geboren. (5 slov)
Vom 23. 12. 2012 bis 5. 1. 2013 ist das Geschäft geschlossen. (6 slov)
Du kannst mit der S-Bahn oder U-Bahn fahren. (8 slov)

