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pro školní rok 2021/2022

pro všechny studijní obory
Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a
interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných
v průběhu vzdělávání na daném typu střední školy.
Žák odevzdává řediteli školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr
maturitních zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném prováděcí vyhláškou. Žákův seznam je
zároveň seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních listů, z nichž si žák před
zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s
pracovním listem.
V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu
a psacích potřeb. Ústní zkouška je hodnocena podle centrálně zpracované metodiky.

- žák losuje jedno z 20 předem stanovených maturitních témat
- vylosované téma se ve stejný den nesmí opakovat
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:
●
●
●

minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;
za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben:
Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.
Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

●
●

minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Pracovní listy
Pracovní list obsahuje:
a) výňatek z uměleckého textu;
b) výňatek z neuměleckého textu;
c) strukturu zkoušky.
Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi:
1. analýza uměleckého textu;
2. literárněhistorický kontext literárního díla;
3. analýza neuměleckého textu.

Hodnocení
- bodově, maximální počet je 28 b., hranice úspěšnosti je 13b.
1. část - charakteristika uměleckého textu - analýza uměl textu - 12 b.
2. část - literárněhistorický kontext - 4 b.
3. část - charakteristika neuměl textu - 8 b.
- výpověď je v souladu s jazykovými normami - 4 b.

Čas zkoušky
- 20 min. příprava
- 15 min. vlastní zkoušky
- žáci s PUP mají časový limit navýšen podle zákonných podmínek
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