
PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

- výběr z 6 témat, 

- minimální rozsah je 250 slov;  

- časová dotace 110 minut, včetně času na volbu zadání, 

- povolené pomůcky: psací potřeby a Pravidla českého pravopisu, 

- maximální bodové hodnocení: 30 bodů. Hranice úspěšnosti: 44 %   

 

PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA 

 

- písemná práce obsahuje 2 části, 

- 1. část - rozsah 140-150 slov - všeobecný text, 

- 2. část - rozsah 60-70 slov - odborný text, 

- jedno společné zadání, 

- maximální bodové hodnocení: 36 bodů. Hranice úspěšnosti: 44 %,   

- časový limit pro vypracování písemné práce je 60 minut. 

 

PRAKTICKÁ ODBORNÁ ZKOUŠKA 

 

- konána ve 2 dnech - 1. den - EKO, UCE, 2. den ITE, 

- maximální bodové hodnocení: EKO 250 bodů, UCE 250 bodů, ITE 200 bodů, celkem 

700 bodů, 

- minimální počet bodů pro úspěšné složení dílčí zkoušky jsou: EKO 100 bodů, UCE 100 

bodů (40% - úspěšnost) a ITE 70 bodů (35% úspěšnost), 

- pokud žák neuspěje z dílčí zkoušky, má dva náhradní termíny pro úspěšné složení. 

POZ je úspěšně složena, pokud žák úspěšně složí všechny 3 části. 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

- žák vylosuje číslo pracovního listu (celkem 20 PL dle děl, které si žák vybral ze 

školního seznamu děl), 

- příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

- ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,  

- zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, 

- v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu 

 

 



ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 

 

- 20 až 25 témat (ANJ-22, RUJ-22, NEJ-20), 

- bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma, 

- příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

- ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, 

- zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího více zadání k jednomu tématu (interaktivní dotazování, popis obrázku, 

gramatika, přednes daného tématu), 

- v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

Ústní zkouška všech předmětů společné i profilové části trvá nejdéle 15 minut, příprava 

rovněž 15 minut. 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede 

Centrum v testových sešitech didaktických testů. 

I nadále platí, že didaktický test je vyhodnocován Centrem. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo 

„neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť (dle kritérií dané školou). 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné 

práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení  

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek 

společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice 

 a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný a zároveň prostý 



aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 - nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky,  

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 - nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné 

části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně. 

 


