
Podoba maturitní zkoušky ve  školním roce  2021/22 

Zkušební předmět:  Český jazyk a literatura    

 

1. Společná část:  

 Zkoušky společné části MZ se konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny 
slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze 
zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku. 

 Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 2. května 2022 do 4.  května 2022. 
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2022. 
 

 
2. Školní (profilová)  část:  

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají vždy dvě části a  konají se 
formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Písemná část:  

 Písemná část se koná v 4.4.2022,  přesný časový harmonogram bude  oznámen  společně 

s termíny didaktických testů, nejpozději do 31. ledna 2022 

 Písemná práce spočívá v sestavení souvislého textu na zadané téma 

 Minimální rozsah práce je 250 slov 

 Čas na vypracování práce je 120 minut včetně času na volbu zadání 

 Žák si vybírá z 5 témat, která stanoví ředitel školy, témata jsou žákům zpřístupněna 

bezprostředně před zahájením písemné práce 

 Zadání obsahuje téma, způsob zpracování popřípadě výchozí text 

 Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu 

 Žákům s PUP se na jejich požádání  doba práce i podmínky upravují dle doporučení PPP 

 Práci hodnotí příslušný vyučující českého jazyka a literatury na škole, který je pověřen 

ředitelem školy 

 Práce je hodnocena klasifikačními stupni 1,2,3,4 nebo 5 

 V celkové známce z českého jazyka a literatury tvoří podíl písemné práce 40%.  

Ústní zkouška 

 Ústní zkouška se koná před maturitní komisí 

 Pro ústní zkoušku je sestaven školní seznam školní maturitní četby obsahující 60 knih, 

z kterého si žák vybírá 20 knih 

 Seznam své maturitní četby předkládá žák do 31. 3. 2022 

 Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru se zkoušejícím s využitím  pracovního listu 

obsahujícího úryvek z daného literárního díla 

 Součástí pracovního listu je i část ověřující znalosti a dovednosti žáka z českého jazyka a 

slohu.  

 Pracovní listy zajistí ředitel školy 



 Před zahájením přípravy si žák losuje číslo svého pracovního listu 

 Zkouška trvá nejdéle 15 minut, čas na přípravu je stanoven na 20 minut.  

 

 

Dne 3.1. 2022  

Zpracovala:  

Mgr. Dagmar Smolková 

ředitelka školy 


