
 

 

 
Rozhodnutí ředitele o písemné práci z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a 

ústních zkouškách v rámci profilové části maturitní zkoušky 2021-2022 

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní jazykové zkoušky. Maturitní 

zkouška se skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní zkoušky. 

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 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 4 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.  

(3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání a tuto písemnou práci 

konají žáci ve stejný den a čas. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

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

a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání školní maturitní seznam literárních děl. 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Tento 

seznam je zveřejněn ne webu školy. 

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

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

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

(3) Ze školního maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl 

v počtu 20 literárních děl dle následujících kritérií: minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu 

žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho 

autora a musí být zastoupen povinným výběrem titulů z následujících období -  světová a česká literatura 

do konce 18. století (povinný výběr: 2 díla), světová a česká literatura 19. století (povinný výběr: 3 díla), 

světová literatura 20. a 21. století (povinný výběr: 4 díla), česká literatura 20. a 21. století (povinný 

výběr: 5 děl).  Žák odevzdá seznam řediteli školy prostřednictvím vyučujícího českého jazyka a literatury 

protokolárně do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

 

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

Příprava k ústní zkoušce trvá 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.  



 

 

Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka 

Maturitní zkouška z cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky. Maturitní zkouška se 

skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní zkoušky. 

Písemná práce z cizího jazyka 

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

rozsahu 200 až 250 slov; písemná práce trvá 75 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít 

překladový slovník.  

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

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

výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.  

(3) Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru 

vzdělání a tuto písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.  

Ústní zkouška z cizího jazyka 

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

programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  Tato témata 

jsou zveřejněna na webu školy. 

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Povolené pomůcky jsou překladový slovník 

a doplňkové materiály (např. obrazový materiál, mapa). 

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní 

zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 

téma.  

Ústní zkoušky z dalších předmětů 

 (1) Ředitel školy pro každou ústní zkoušku z dalších předmětů stanoví v souladu s rámcovým a 

školním vzdělávacím programem 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou 

zkoušku a náhradní zkoušku. Tato témata jsou zveřejněna na webu školy. 

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

k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. Povolené pomůcky jsou doplňkové 

materiály (např. obrazový materiál, mapa) a v případě matematiky, fyziky, chemie kalkulačka a 

matematické, fyzikální a chemické tabulky. 

   (3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 

V Hradci Králové 10. 9. 2021. 

                                                               PhDr. Ladislav Bartůška, ředitel gymnázia, v. r. 

 


