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PÍSEMNÁ PRÁCE 

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. 

2. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

3. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

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

5. Hodnocení je prováděno školou (osobami, které pověří ředitel).  

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

1. Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. 

2. Podle tohoto seznamu si žáci připraví vlastní seznam 20 literárních děl a to podle těchto 

kritérií: 

 

3. Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní 

zkušební období.  

4. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky 

z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

5. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek 

z neuměleckého textu. 

6. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 

dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla  

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 

 Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literární díla 

 V seznamu žáka musí být zastoupena minimálně jedna próza, poezie a drama. 

 Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
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HODNOCENÍ 

 

1. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.   

2. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

3. Pokud žák neuspěje v některé z dílčích částí, opakuje pouze tu, ve které neuspěl. 

4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

  1 – výborný, 

  2 – chvalitebný, 

  3 – dobrý, 

  4 – dostatečný, 

  5 – nedostatečný. 

 

 


