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Informace k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2022 – 2023 

 

Písemná práce: 4 témata, žáci si zvolí jedno téma. 

Čas na vypracování: 110 minut včetně výběru tématu; minimální počet slov 250, horní hranice není 
stanovena. Dle doporučení PPP mohou mít žáci (PUP) navýšený čas. 

Žákům s přiznanou tolerancí symptomů se přičítá 1 bod v kritériích doporučených PPP. 

Podíl hodnocení na celkové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury: 40 %. 

 

Kritéria hodnocení 

Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
1A–téma, obsah) (max. 5 bodů) 
1B–komunikační situace, slohový útvar (max. 5 bodů) 
 
2. Funkční užití jazykových prostředků 
2A–pravopis, tvarosloví a slovotvorba (max. 5 bodů) 
2B–lexikum: 
 adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci/ slohovému útvaru 
 použití pojmenování odpovídajícím významu 
 šíře a pestrost slovní zásoby (max. 5 bodů) 
 
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
3A–větná syntax, textová koheze: 
  výstavba větných celků  
 odkazování v textu 
 prostředky textové návaznosti (max. 5 bodů) 
3B–nadvětná syntax, koherence textu: 
  kompozice textu 
 strukturovanost a členění textu 
 soudržnost textu 
 způsob vedení argumentace (max. 5 bodů) 
 
Celkový maximální počet bodů: 30 
Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání písemné práce: 12 
 
 
 
 



Ústní část maturitní zkoušky 
 
Zadání: 20 témat dle školního seznamu literárních děl; žák si losuje jedno téma na základě 
svého seznamu děl. Pracovní list obsahuje část uměleckou a část neuměleckou. Žák zodpoví 
všechny otázky, které jsou uvedené na pracovním listu. 
Čas na přípravu: 15 minut (žáci s PUP mohou mít navýšený čas dle doporučení PPP) 
Doba konání vlastní zkoušky: 15 minut 
 
Podíl hodnocení na celkové ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury: 60 % 
 
Kritéria hodnocení: 
Část umělecká (max. 25 bodů) 
Část neumělecká (max. 5 bodů 
 
Celkový maximální počet bodů: 30 
Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání ústní zkoušky: 12 
 
 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 
Provádí se přepočtem na známky s přihlédnutím k vahám 40 % a 60 % u jednotlivých částí 
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. 
 
Výsledné hodnocení: 
 
30 – 27 bodů  výborný 
26 -23 bodů     chvalitebný 
22 - 17 bodů    dobrý 
16 – 12 bodů     dostatečný 
11 – 0 bodů       nedostatečný 
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