
MATURITNÍ ZKOUŠKA z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka 2020/21 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

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

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. 

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

(2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné 

práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

(3) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba 

konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 
 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s 

rámcovým   a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 

60 literárních děl. Ředitel školy s více obory vzdělání může vytvořit jeden maturitní seznam 

literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání, pokud je zachován počet 

literárních děl pro každý obor vzdělání podle věty první. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro 

sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou 

platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

(2) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák 

připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet 

literárních děl        v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím 

pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období 

a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. 

(3) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy 

pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání 

ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 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 pro daný obor vzdělání.  



Písemná práce z anglického jazyka 

 

(1) Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém 

rozsahu 200 – 230 slov. Písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost 

použít překladový slovník. 

(2) Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, která se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, 

způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

 
(3) Žákům bude určen na základě losování jeden z následujících slohových útvarů (max. počet 

bodů 24): 

 formální korespondence 

 neformální korespondence 

 charakteristika 

 vypravování 

 recenze 

 popis 

 úvaha 

 
 

Ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí 

(1) Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem stanoví  20  až  30  témat.  Témata  jsou  platná  i  pro  opravnou  zkoušku  

a náhradní zkoušku. 

(2) Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů 

vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu 

i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. 

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

nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 
 

Nahrazující zkouška z anglického jazyka 

 
(1) Zkoušku z anglického jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) 

nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající 

jazykové znalosti žáka  n a  jazykové úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky. 

(2) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 

pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená 

kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.  



                                                                 HODNOCENÍ ZKOUŠEK 

 

Hodnocení profilových zkoušek z českého a anglického jazyka 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky 

nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející.  

 

Hodnocení písemné práce z anglického jazyka 

Za písemnou práci lze získat maximálně 24 bodů. Výsledná známka bude udělena na základě 

převodu získaných bodů na procenta. Níže je uveden převod procentuálního zhodnocení práce 

na výslednou známku.  

100 – 88: výborný 

87 – 74: chvalitebný 

73 – 59: dobrý 

58 – 44: dostatečný 

43 – 0: nedostatečný 

 

 

 


