Ústní zkouška z českého jazyka a literatury


Žák si ze školního maturitního seznamu literárních děl připraví vlastní seznam 20 literárních
děl, který odevzdá ředitelce školy nebo jí pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební
období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do daného data
seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního
maturitního seznamu.



Žákův seznam musí obsahovat:
Světová a česká literatura do konce 19. století
min. 5 literárních děl
Světová literatura 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století
min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama.
Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.



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, který ověřuje znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.



Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.



Žák je hodnocen v 7 oblastech (viz bodová škála hodnocení), může získat maximálně 28 bodů,
které jsou přepočítány na známky podle níže uvedené stupnice:
28 – 25 bodů výborně
24 – 21 bodů chvalitebně
20 – 17 bodů dobře
16 – 13 bodů dostatečně
12 – 0 bodů nedostatečně
Pokud žák nesplní vnitřní podmínky (viz bodová škála hodnocení), je automaticky hodnocen
jako nedostatečný.

Písemná práce z českého jazyka a literatury
Délka konání a rozsah textu
Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Rozsah práce
je minimálně 250 slov. Žák si volí jedno z 5 zadání.
Kritéria hodnocení
K hodnocení písemné práce se používá šest kritérií, každé kritérium hodnotí písemnou práci z jiného
hlediska:
1. dodržení zadaného tématu (zda a jak se text vztahuje k zadání, zda zpracovává zadané
téma),
2. úroveň zpracování vzhledem ke slohovému útvaru a komunikační situaci (zda text nese rysy
zadaného slohového útvaru, zda odpovídá komunikační situaci, pro níž je určen),
3. pravopis a tvarosloví (množství a závažnost pravopisných a tvaroslovných chyb),
4. slovní zásoba (zda a jak odpovídá slovní zásoba zadanému slohovému útvaru a komunikační
situaci),
5. stavba vět (výstavba a srozumitelnost vět a souvětí),
6. stavba celého textu (logičnost uspořádání textu, jeho celková srozumitelnost, návaznost
odstavců, případně členění textu).
Každé kritérium je hodnoceno max. 5 body, celkem tedy může žák získat maximálně 30 bodů, které
jsou přepočítány na známky podle níže uvedené stupnice:
30 – 26 bodů výborně
25 – 21 bodů chvalitebně
20 – 16 bodů dobře
15 – 12 bodů dostatečně
11 – 0 bodů nedostatečně
Písemná práce je automaticky hodnocena jako nedostatečná v případě, že žák nedodrží zadání,
slohový útvar nebo minimální počet slov.

