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Stanovená kritéria k MZ z českého a cizího jazyka 

 

Český jazyk 

Písemná práce 

Délka – 120minut (výběr zadání, písemná práce) 

Rozsah – minimálně 250 slov (horní hranice není stanovena) 

Počet zadání – žák volí 1 ze 4 nabízených zadání (zadání jsou zveřejněna bezprostředně po zahájení zkoušky) 

Písemná práce bude vypracovávána černou, nebo modrou propisovací tužkou na listy papíru označené 

razítkem školy.  

Písemná práce bude pedagogickými pracovníky opravena pouze v případě, že bude napsaná čitelně. 

K písemné zkoušce může mít každý žák vlastní pravidla českého pravopisu, které odevzdá ke kontrole týden 

před konáním zkoušky. 

Další možné pomůcky jsou povolovány individuálně na základě odevzdaného vyjádření PPP pro uzpůsobení 

podmínek maturitní zkoušky. 

 

Ústní zkouška 

Řízený rozhovor nad pracovními listy přečteného literárního díla, které je součástí odevzdaného seznamu 

maturitní četby (seznam maturitní četby musí žák odevzdat do 31.3. 2021, pokud nebude seznam odevzán 

v termínu, losuje si žák z celého školního seznamu četby) 

Příprava před ústní zkouškou – 15minut 

Ústní zkouška – 15 minut 

 

Písemná práce tvoří 40 % a ústní zkouška 60% výsledné známky. 

 

Cizí jazyk 

Písemná práce 

Délka – 90minut (výběr zadání, písemná práce) 

Rozsah – minimálně 200 slov (horní hranice není stanovena) 

Počet zadání – žák volí 1 ze 2 nabízených zadání (zadání jsou zveřejněna bezprostředně po zahájení zkoušky) 

Písemná práce bude vypracovávána černou, nebo modrou propisovací tužkou na listy papíru označené 

razítkem školy.  
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Písemná práce bude pedagogickými pracovníky opravena pouze v případě, že bude napsaná čitelně. 

K písemné zkoušce může mít každý žák vlastní překladový slovník, který odevzdá ke kontrole týden před 

konáním zkoušky. 

Další možné pomůcky jsou povolovány individuálně na základě odevzdaného vyjádření PPP pro uzpůsobení 

podmínek maturitní zkoušky. 

 

Ústní zkouška 

Řízený rozhovor nad pracovními listy jednoho ze zveřejněných témat, které jsou vyvěšena na webových 

stránkách školy. 

Příprava před ústní zkouškou – 15minut 

Ústní zkouška – 15 minut 

 

Písemná práce tvoří 40 % a ústní zkouška 60% výsledné známky. 

 

 

 

 

 


