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Příloha č. 6 – Počítání slov u písemné práce z ČJL a písemných prací z CJ 

1. PP z českého jazyka 

Jako jedno jediné slovo se v maturitní písemné práci počítá: 

• slovně rozepsané i číslicí zaznamenané datum (5. ledna, 5. 1., 5. ledna 2022,  

5. 1. 2022, 5.–8. ledna 2022, 5.–8. 1. 2022) 

• uvedení ulice a čísla v adrese (Zahradní 32; Pod Vodárenskou věží 133/4) 

• uvedení PSČ a názvu obce v adrese (708 00 Ostrava-Poruba) 

• samostatně uvedený letopočet (1989) 

• e-mailová adresa (tereza.sladka@seznam.cz) 

• telefonní číslo (699 112 656) 

• slabičná a neslabičná předložka (v, s, na) 

• zkratka (atd., EU) 

• složenina spojená spojovníkem (kulturně-politický) 

• víceslovné vlastní jméno (Anna Nováková, Anna Marie Novák Dvořáková;  

Žďár nad Sázavou, Masarykova univerzita, České vysoké učení technické). 

2. PP z anglického jazyka  

Jako jedno jediné slovo se v písemné části maturitní zkoušky počítají: 

• předložky (in, from, to, on, out, at…) 

• spojky (but, because, although, so, and…) 

• zájmena (you, I me, he, him, himself, ourselves, mine, hers…) 

• členy (a, an, the) 

• zkratky (etc., e. g., NASA, USA…) 

• citoslovce (yipe, yum, yak, ugh, huh…) 

• vlastní jména víceslovná (John Smith = 1 slovo, United States of America = 1 slovo, 

Kostelec nad Ohří = jedno slovo) 

• číslovky řadové (1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 876th…) 

• datum, které je rozepsané (September 11th 2014 = jedno slovo) 

• složeniny se spojovníkem (father-in-law = jedno slovo, must-see = 1 slovo) 

• adresy (25 Londýnská, Praha = 1 slovo, 10 Broadway, New York City = jedno slovo) 

• slovo „can't“ (viz „cannot“ = 1 slovo). 

Jako slova se nepočítají: 

• číslovky a údaje psané číslicemi (např. 256; 1982; 29; 20:30; 15. 7. 2015) 

• v textu opakovaná vlastní jména a názvy (např: Jack Smith is my friend. Jack 

Smith comes from London. London is an amazing city. = celkem 11 slov). 

  

https://www.statnimaturita-anglictina.cz/radove-cislovky-v-anglictine
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3. PP z německého jazyka  

Jako 1 slovo se počítají:  

• předložky, spojky, zájmena, citoslovce, řadové číslovky 

• členy, zkratky 

• víceslovná vlastní jména a názvy včetně českých vlastních názvů, které nemají německý 

ekvivalent 

• rozepsané datum  

• celá adresa 

• složeniny spojené spojovníkem. 

Jako slova se nepočítají:  

• číslovky psané číslicemi, opakovaná vlastní jména a názvy. 

Pokud se stejný řetězec slov z nadpisu v zadání opakuje v textu vícekrát, do počtu slov se 

zahrnuje se pouze jednou. 

4. PP ze španělského jazyka  

Jako jedno slovo s počítají: 

• předložky jednoslovné (en, sobre …) 

• spojky jednoslovné (cuando)  

• zájmena jednoslovná (yo, me, les) 

• citoslovce (Atención …) 

• zkratky (ESO …) 

• víceslovná vlastní jména (Francisco José Lima Ramírez, El Puente Carlos, la Catedral de 

San Víto, Ústí nad Labem …) 

• e-mailová adresa (pablo.ramirez@hotmail.com) 

• celá poštovní adresa 

• slovem rozepsané datum (el 5 de enero de 2001 ...) 

• číslovky řadové (el primero, …) 

• slovesný tvar se zájmenem (Dile, Comprarlo, Preparándolo …). 

Jako slovo se nepočítá: 

• opakování  vlastních jmen (Conozco a Pablo. Pablo es simpático) 

• číslovka psaná číslicí (1997). 

Specifické případy: 

• Je-li téma zadání převzato doslovně jako nadpis, tato slova se počítají také. 

  

mailto:pablo.ramirez@hotmail.com
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5. PP z ruského jazyka 

Jako jedno slovo s počítají: 

• předložky, spojky, zájmena, citoslovce, číslovky 

• zkratky, rozepsané datum, celá adresa 

• složeniny spojené spojovníkem. 

Jako slova se nepočítají:  

• číslovky psané číslicemi, opakovaná vlastní jména a názvy. 

Pokud se stejný řetězec slov z nadpisu v zadání opakuje v textu vícekrát, do počtu slov se 

zahrnuje pouze jednou. 

6. PP z francouzského jazyka  

Jako jedno slovo se počítají: 

• předložky (např. à, de, pour) 

• spojky (např. et, mais) 

• zájmena (např. je, nous, me) 

• citoslovce (např. attention, chut, oui) 

• členy (v nestaženém tvaru - např. le, lui, du aux) 

• zkratky (např. etc., DOM) 

• víceslovná vlastní jména (i jméno a příjmení) a názvy, včetně českých vlastních jmen, 

která nemají francouzský ekvivalent (např. Emilie Nováková, Jean Dubois, Jean-Paul, 

Ústí nad Labem; Mont St. Michel) 

• e-mailová adresa (např. paul.jaunet@gmail.com) 

• poštovní adresa (např. F. Baillard, 15, rue de la Liberté, 99231 Villeneuve) 

• složeniny spojené spojovníkem (např. chef-d´oeuvre, sans-abri) 

• stažené tvary (např. m´avait, l´ai, qu´avant, l´histoire, d´abord, c´est) 

• slovem rozepsané datum (např. le 12 mai) 

• řadové číslovky (např. 1er, 2e) 

Jako slovo se nepočítají: 

• číslovky psané číslicemi (např. 1989, 22. – 23. 4. 2022) 

• opakovaná vlastní jména (např. Mon ami s´appelle Pierre. Pierre est vraiment gentil…) 

Příklady počítání slov: 

après-midi, c´est-à-dire = 1 slovo 

de la, parce que, qu´est-ce que, es-tu content = 2 slova 

à côté de, tu es content, je n´ai pas = 3 slova 

mailto:paul.jaunet@gmail.com
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je ne lis pas = 4 slova 

je ne l´ai pas fait = 5 slov 

Specifické případy: 

 Je-li téma zadání převzato doslovně jako nadpis, slova jsou zahrnuta do celkového počtu slov.  


