
Zkouška z českého jazyka a literatury 

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

minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při 

konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

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

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

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je určen v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení vlastního 

seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro 

opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 

literárních děl v počtu 20, který odevzdá ředitelce školy nebo jí pověřené osobě do 31. března 

pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je 

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

 

Zkouška z cizího jazyka  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 80 minut. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanovila 1 zadání, které se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.  

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanovila 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 


