Profilová zkouška z českého jazyka a literatury pro EL i OA – bližší informace
Písemná práce
Při konání písemné práce z českého jazyka sedí každý žák v samostatné lavici.
Žák vytvoří souvislý text odpovídající slohové práci, minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce je
vytvořena rukopisně (strojopisná varianta je možná pouze u studentů s přiznaným uzpůsobením
podmínek, kteří mají tento druh zápisu přiznán školským poradenským zařízením).
Ředitelka školy stanoví 5 témat zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před
zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Písemná práce trvá celkem 115 minut (15
minut na volbu zadání a 100 minut na vlastní zpracování zadání).
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška
Žák volí 20 literárních děl ze „Školního seznamu literárních děl“ pro daný obor vzdělání. Vlastní seznam
literárních děl odevzdá student v předepsané formě svému vyučujícímu českého jazyka a literatury do
31. března 2022. V případě podzimního termínu odevzdá tento seznam do 30. června 2022.
Neodevzdá-li žák v daném termínu svůj seznam, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům
maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. Žák losuje číslo pracovního listu.
Pravidla pro tvorbu vlastního seznamu literárních děl: 2 díla ze světové a české literatury do konce 18.
století, 3 díla ze světové a české literatury do konce 19. století, 4 díla ze světové literatury 20. a 21.
století, 5 děl z české literatury 20. a 21. století. Zastoupeny musí být všechny literární druhy – próza,
poezie, drama, každý minimálně dvěma díly. Jeden autor je zastoupen maximálně dvěma díly.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, vlastní ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí je formou řízeného dialogu s využitím pracovního listu
obsahující úryvek z literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti
žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Způsob hodnocení a kritéria každé části zkoušky včetně hranice úspěšnosti bude zveřejněn po schválení
maturitní komisí před začátkem konání první ze zkoušek.
V případě zkoušek z českého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní části 60%
celkového hodnocení zkušebního předmětu.
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