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Zkouška z českého jazyka a literatury je ústní, před maturitní komisí. 

  
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  
(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je určen Maturitní seznam literárních děl.  
Z tohoto seznamu si žák vybere 20 literárních děl podle následujících kritérií: 

• Minimálně 2 díla ze světové či české literatury do konce 18. století 

• Minimálně 3 díla ze světové či české literatury do konce 19. století 

• Minimálně 4 díla ze světové literatury 20. a 21. století 

• Minimálně 5 děl z české literatury 20. a 21. století 

• Zbývajících 6 děl volí žák podle svých preferencí z libovolného oddílu, musí však zachovat 

následující zásadu: 

o V jeho seznamu musí být obsaženy všechny literární druhy, a to minimálně 2x poezie, 

2x próza, 2x drama 

o Je-li ve školním seznamu některý autor zmíněn ve větším počtu různých děl, žák 

vybírá maximálně 3 díla téhož autora. 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  
(2) Žák odevzdá seznam ředitelce školy do 31. března 2021 pro jarní zkušební období  
a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období. 
  
(3) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
úryvek z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a 
dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  
(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3. 2021 vlastní 
seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu 
literárních děl. 
 

 
 


