Maturitní zkouška z předmětu český jazyk a literatura
Maturitní zkouška z předmětu český jazyk a literatura se skládá ze dvou částí:
1. Písemné práce
2. Ústní zkoušky

1. Písemná práce
Termín písemné práce stanovuje ředitel školy na konkrétní datum měsíce dubna.
Žák dostane na výběr 4 zadání, vytvoří text podle zadaných kritérií, dokáže funkčně využít jazykové
prostředky a uplatní zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu. Délka vypracování práce je 120
minut, žák napíše souvislý text o minimální délce 250 slov.
Kritéria hodnocení:
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií: 1A – Téma, obsah, 1B – Komunikační situace, slohový útvar
2. Funkční využití jazykových prostředků: 2A – Pravopis, tvarosloví a slovotvorba, 2B – Slovní zásoba
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu: 3A – Větná syntax, textová koheze, 3B – Nadvětná
syntax, koherence textu.
V každém kritériu může žák obdržet maximálně 5 bodů, celkem tedy 30 bodů. Žák musí získat
minimálně 12 bodů, aby uspěl.
Vnitřní kritéria hodnocení: Je-li v kritériu 1A nebo 1B uděleno 0 bodů, práce se dále nehodnotí a žák
neprospěl.
Žáci s PUP budou hodnoceni dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, zohledněním
v příslušných kritériích.

2. Ústní zkouška
V září škola zveřejní školní seznam literárních děl a z něj si žák na základě kritérií vybere 20 děl. Svůj
seznam literárních děl odevzdá žák do konce března příslušného školního roku.
Kritéria výběru:
-

Minimálně dvě díla musejí reprezentovat světovou a českou literaturu do konce 18. století.
Minimálně tři díla musejí reprezentovat světovou a českou literaturu 19. století.
Minimálně čtyři díla musejí reprezentovat světovou literaturu 20. a 21. století.
Minimálně pět děl musí reprezentovat českou literaturu 20. a 21. století.
Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza.
Minimálně dvěma díly musí být zastoupena poezie.
Minimálně dvěma díly musí být zastoupeno drama.
Jeden autor může být zastoupen maximálně dvěma díly

Žák si vylosuje ze svého seznamu četby 1 knihu, pro přípravu dostává pracovní list s výňatkem z knihy
a s výňatkem neuměleckého textu. Titul, který byl vylosován, se nesmí v daný den opakovat. Pokud
žák vylosuje stejný titul, losuje ještě jednou.
Na přípravu bude mít žák 20 minut, délka trvání zkoušky je 15 minut.
Zkouška je vedena zkoušejícím metodou řízeného rozhovoru. Uměleckému textu je věnováno asi 10
minut, neuměleckému textu asi 5 minut.
Výsledek zkoušky je vyjádřen body. Viz příloha 1.

Výsledné hodnocení maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura
Výsledné hodnocení maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura je určeno vyhláškou č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
v platném znění.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.

Tabulka hodnocení:

Písemná práce
0-11
12-15
16-21
22-26
27-30

Ústní zkouška
0-20
21-26
27-30
34-39
40-45

Body celkem
0-32
33-43
44-45
56-65
66-75

Klasifikační
stupeň
5
4
3
2
1

