
 

 

Pracoviště Prachatice 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA OD ROKU 2021 

 

DIDAKTICKÝ TEST (DT) 

 vytváří, zadává a vyhodnocuje Cermat (Centrum) 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE (PP) 

 vytváří, zadává a vyhodnocuje škola (ředitel školy stanoví jedno zadání) 

 jedna písemná práce v rozsahu minimálně 200 slov 

 časová dotace 75 minut 

 lze využít překladové slovníky 

 způsob záznamu textu je rukopisem žáka; žáci s PUP mají možnost záznamu textu na 

počítači 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ (ÚZ) 

 vytváří, zadává a vyhodnocuje škola 

 žák losuje jedno z 20 témat (zveřejněná na webu školy) 

 ke každému tématu he vytvořen pracovní list, s nímž žák během zkoušky pracuje 

 zadání obsahuje prvky ověřující znalost odborné terminologie 

 

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 otázky zkoušejícího k danému tématu 

 popis a porovnání dvojice obrázků k danému tématu 

 samostatný projev žáka na dané téma 

 časová dotace: 

 příprava na ÚZ: 20 minut 

 vlastní trvání ÚZ: 15 minut 

 

 

 

 

Zpracoval/a: Mgr. Adéla Kubátová v. r., Mgr. Aleš Stříbrský v. r. 

Schválil: Ing. Petr Žuravský v. r., ředitel školy  



 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY OD ROKU 2021  

 

DIDAKTICKÝ TEST 

 

 vytváří, zadává a vyhodnocuje Cermat (Centrum) 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

 

 ředitel školy stanoví 4 zadání, která vytváří, zadává a vyhodnocuje škola 

 písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání 

 žákovi s PUP se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce o 40 % 

 rozsah práce je minimálně 250 slov 

 žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu, žáci s PUP také Slovník spisovné 

češtiny 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

  

 k ústní zkoušce žák zvolí 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl podle 

daných kritérií 

 seznam žák odevzdá do 31. března pro jarní termín, do 30. června pro podzimní termín 

daného roku 

 pro každé dílo ze seznamu žáka je vytvořen jeden pracovní list 

 forma ústní zkoušky je řízený rozhovor s využitím pracovního listu 

 pracovní list má 2 části: úryvek z díla a zadání ověřující znalost učiva o jazyce a slohu. 

 časová dotace: 

 20 minut příprava 

 15 minut zkoušení 

 5 minut hodnocení 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Přibylová v. r. 

Schválil: Ing. Petr Žuravský v. r., ředitel školy 

 


