
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury                        

v profilové části maturitní zkoušky 

konané  

na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o. 

Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4 

Zkušební termín: JARO a PODZIM 2022 

Zkouška z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky na Klasickém gymnáziu 

Modřany a základní škole, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, se řídí platnými 

legislativními normami, tj. zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

vyhlášky pozdějších předpisů. 

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury vychází z předmětů český jazyk a jazyková 
komunikace a česká a světová literatura.  

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní, skládá se ze dvou částí 
– z písemné práce a z ústní zkoušky. 

 

Písemná práce 

V písemné práci student/studentka zpracovává jedno z pěti zadání. Zadání specifikuje téma    
a slohový útvar. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov. 

Časový limit pro volbu tématu a vypracování písemné práce je 120 minut.  

Cílem písemné práce z českého jazyka a literatury je, aby student/studentka prokázal/a, že 
umí vytvořit text podle zadaných kritérií, dovede funkčně požít jazykové prostředky tak, aby 
odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný            
a koherentní text.  

Student/studentka může při vypracování písemné práce použít Pravidla českého pravopisu.  

 

Ústní zkouška 

Student/studentka sestaví svůj maturitní seznám literárních děl podle zadaných kritérií.  

Při ústní zkoušce si student/studentka losuje 1 literární dílo ze svého seznamu 20 literárních 
děl.  

Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list. V rámci jeho zadání je ověřována schopnost 
analýzy uměleckého a neuměleckého textu.  

Při ústní zkoušce nelze v jeden den dvakrát losovat stejné literární dílo.  

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut.  

 

 



 

Výsledná kritéria hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: 

Maximální počet bodů za písemnou práci je 30 bodů. 

Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28 bodů.  

Pokud student/studentka neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje 
jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl/a.  

Výsledné hodnocení se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných 
v jednotlivých částech zkoušky s následujícími váhami dílčích zkoušek: 

Písemná práce – 40 % 

Ústní zkouška – 60 % 

 

Výsledné hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury 

Převod procentních bodů na známku 
Interval v procentních bodech 

hodnocení 

<100 % - 87 % výborný 

<87 % - 74 % chvalitebný 

<74 % - 56 % dobrý 

<56 % - 40 % dostatečný 

<40 % - 0 %> nedostatečný 

 

 

 

 

 


