
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Okružní 1404, Beroun – Hlinky 

školní rok 2022/2023 

 

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky z předmětů 

ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA pro školní rok 2022-23 

 

ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK  

 

1. Písemná práce: 

 

• Rozsah práce: minimálně 200 slov (rozsah u první části písemné práce je 120-150 

slov, rozsah u druhé část písemné práce je 60-70 slov) 

• Délka trvání: 60 minut  

• Povolené pomůcky: Překladový slovník  

• Počet zadaných témat: 1 (dvě části) - typy textu, které se objevují v písemné práci z CJ 

jsou dopisy jako dopis kamarádovi, formální dopis, motivační dopis, dále oznámení, 

článek, vypravování, pozvánka, charakteristika, e-mail, návod nebo instrukce, vzkaz a 

popis. 

• Způsob záznamu: Žáci budou psát rukou na papír, modře či černě píšící 

negumovatelná propisovací tužka     

 

Hodnocení písemné zkoušky tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

2. Ústní maturitní zkouška:  

• Počet témat: 20  

• Příprava k ústní zkoušce: 20 minut  

• Doba trvání ústní zkoušky: 15 minut  

 

Zkouška je monotematická, uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu, který obsahuje zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí ústního rozhovoru je znalost 

terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

 

1. Písemná práce: 

  

• Rozsah práce: minimálně 250 slov  

• Délka trvání: 120 minut (včetně času na volbu zadání)  

• Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu  

• Počet zadaných témat: 4  

• Způsob záznamu: Žáci budou psát rukou na papír, modře či černě píšící 

negumovatelná propisovací tužka     

 

Hodnocení písemné zkoušky tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

2) Ústní maturitní zkouška: 



  

• Žák má na výběr z 68 literárních děl školního seznamu, z nichž si vybere 20 do svého 

vlastního žákovského seznamu   

• Žáci jsou se seznamem děl seznámeni, školní seznam děl je též zveřejněn na 

webových stránkách školy  

• Žáci si vybírají dle stanovených kritérií viz. Minimální obsah žákova seznamu. 

• Příprava k ústní zkoušce: 20 minut  

• Doba trvání ústní zkoušky: 15 minut  

• Žák u ústní zkoušky rozebírá pracovní list dle přiložené Obecné struktury ústní 

maturitní zkoušky   

• Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná struktura ústní maturitní zkoušky: 

 

➢ žák charakterizuje umělecký text  

• postihne základní charakteristické znaky textu;  

• využije vědomosti získané přečtením díla, z něhož pochází umělecký text; při 

charakteristice textu využívá znalostí literárněhistorického kontextu;  

➢ žák charakterizuje neumělecký text  

• postihne základní charakteristické znaky textu;  

žák formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

  

• Žák odevzdá do 31. března řediteli školy nebo jím pověřené osobě svůj vlastní 

žákovský seznam děl k  

 

 

Mgr. Eva Jakubová v.r. 

ředitelka školy 

 

V Berouně 7. října 2022          

MINIMÁLNÍ OBSAH ŽÁKOVA SEZNAMU 

 

CELKOVÝ POČET LITERÁRNÍCH DĚL  

 

20 

Světová a česká literatura do konce 18. stol min. 2 

Světová a česká literatura 19. stol. min. 3 

Světová literatura 20. a 21. stol. min. 4 

Česká literatura 20. a 21. stol. min. 5 

Próza min. 2 

Poezie min. 2 

Drama min. 2 


