
Stanovení podmínek písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků MZ 2023 

  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

minimální rozsah -

počet slov  250 slov  

délka trvání (včetně 

času na výběr zadání)  150 minut  

slohové útvary 

• vypravování   

• úvaha (úvahový text)   

• popis 

• charakteristika postavy 

• líčení 

• zpráva 

• článek s reportážními prvky  

• článek s prvky fejetonu 

• recenze  

• otevřený dopis   

• motivační dopis 



CIZÍ JAZYKY 

 

1. cizí jazyk – úroveň B2 
 

 

 

 

 

  

PODMÍNKY  ANGLICKÝ NĚMECKÝ FRANCOUZSKÝ 
minimální celkový rozsah  

- počet slov  200 slov  200 slov  200 slov  

maximální celkový rozsah 

- počet slov  
230 slov 230 slov 230 slov 

délka trvání (včetně času na 

výběr zadání)  90 minut  90 minut  90 minut  

počet textů 1 1 nebo 2 1 

rozsah slov u PP 200–230 slov 
200–230 slov (v případě dvou 

částí platí totéž jako u B1) 
200–230 slov 

slohové útvary 

úroveň B2 (1. cizí jazyk) 

příspěvek do blogu, úvaha, neformální 

email, příspěvek do internetového 

fóra, úvaha, recenze, vyprávění, 

formální dopis 

1. část: korespondence, vypravování, 

článek, charakteristika, popis 

 

2. část: korespondence, popis, 

zpráva, oznámení, instrukce, návod 

 

formální a neformální dopis, 

formální a neformální e-mail, článek 

do novin nebo do školního časopisu,  

příspěvek do blogu 

počet zadání 1 2 1 



2. cizí jazyk – úroveň B1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY  ANGLICKÝ NĚMECKÝ FRANCOUZSKÝ ŠPANĚLSKÝ RUSKÝ 
minimální celkový rozsah  

- počet slov  200 slov  200 slov  200 slov  200 slov  200 slov  

maximální celkový rozsah 

- počet slov  
230 slov 230 slov 230 slov 230 slov 230 slov 

délka trvání (včetně času na 

výběr zadání)  90 minut  90 minut  90 minut  90 minut  90 minut  

počet textů 2 2 2 2 2 

1. text rozsah slov 130–150 slov 130–150 slov 130–150 slov 130–150 slov 130–150 slov 

2. text rozsah slov 70–80 slov 70–80 slov 70–80 slov 70–80 slov 70–80 slov 

slohové útvary 

úroveň B1  

(2. cizí jazyk) 

příspěvek do blogu, 

úvaha, neformální 

email, příspěvek do 

internetového fóra, 

úvaha, recenze, 

vyprávění, formální 

dopis 

1.část: korespondence, 

vypravování, článek, 

charakteristika, popis 

 

2.část: korespondence, 

popis, zpráva, 

oznámení, instrukce, 

návod 

 

formální a neformální 

dopis, formální  a 

neformální e-mail, 

článek do novin nebo do 

školního časopisu,  

příspěvek do blogu, 

vzkaz 

vyprávění,  

neformální e-mail, 

vzkaz 

vyprávění, popis, 

formální dopis, 

úvaha, příspěvek do 

internetového fóra, 

článek 

počet zadání 1 1 1 1 1 


