Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
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PÍSEMNÁ PRÁCE
Formální náležitosti:
a) témata: žáci budou volit jedno téma ze čtyř zadání
b) časová dotace: 150 minut – zahrnuje čas na výběr tématu i čas na vypracování
c) rozsah: minimální rozsah 250 slov
d) forma: ručně psaný text
e) povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu (poskytne škola do učebny)
f) povolené psací potřeby: modře, či černě píšící propisovací tužka
- nejsou povolena gumovací pera ani bělítka

Hodnocení písemné práce:
- písemná práce je hodnocena ze dvou hledisek – v každém mohou žáci získat 10 bodů, celkem maximálně
20 bodů
- písemná práce je hodnocena
1) z hlediska dodržení stanoveného útvaru, tématu, rozsahu a obsahu (faktografické správnosti v případě,
bude-li se jednat o odborný text)
2) z hlediska jazykového – funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu (lexikum,
tvarosloví, pravopis); větná výstavba; kompoziční výstavba celého textu, grafická úprava
- nesplní-li žák stanovený minimální rozsah a nedodrží téma, či útvar, práce bude hodnocena jako
nedostatečná
- minimální hranice pro úspěšnost je 7 bodů a pro hodnocení „prospěl“ musí žák zároveň získat v každém
hledisku alespoň 3 body, jinak bude jeho práce ohodnocena jako nedostatečná

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Formální náležitosti:
a) časová dotace – 20 min příprava; 15 min zkoušení
b) žákovský seznam bude obsahovat 20 titulů vybraných ze školního seznamu četby
c) kritéria výběru jsou uvedena ve školním seznamu četby
Průběh zkoušky:
- žák po vylosování tématu obdrží obecnou osnovu zkoušky pro rozbor uměleckého díla a dva pracovní listy

– první s výňatkem z uměleckého textu a doplňujícími otázkami, které mohou být v průběhu zkoušky
položeny, s pomocí uměleckého textu budou ověřovány rovněž znalosti učiva z jazykové oblasti
- druhý s úkoly vztahujícími se k učivu ze slohové oblasti
Hodnocení ústní zkoušky:
- výkon žáka bude hodnocen ve dvou oblastech – viz obecná osnova zkoušky, maximálně může žák získat
30 bodů
– 24 bodů v první oblasti (rozbor uměleckého díla a literárněhistorický kontext)
- 6 bodů v druhé oblasti (jazyk, sloh a projev)
- minimální hranice pro úspěšnost je 11 bodů a pro hodnocení „prospěl“ musí žák zároveň získat v první
oblasti alespoň 8 bodů, jinak bude jeho výkon ohodnocen jako nedostatečný

OBECNÁ OSNOVA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním
zasazením do literárněhistorického kontextu) (max. 24 bodů)
– vřadit výňatek do dějového kontextu díla a interpretovat obsah výňatku; objasnit téma díla
– charakterizovat postavy a vypravěče; vysvětlit jejich funkci v kontextu díla
– charakterizovat jazykové prostředky
– určit a vysvětlit žánrové zařazení díla
– vřadit do kontextu autorova díla
– vřadit do literárního kontextu
2. jazyk a sloh (max. 6 bodů)
- zodpovědět otázky a úkoly z jazyka – vysvětlit rozličné gramatické, syntaktické, tvaroslovné, či slovotvorné
náležitosti v uměleckém textu
- vysvětlit slohové pojmy z pracovního listu
- dodržovat zásady spisovného souvislého mluveného projevu a kulturu vyjadřování

CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Předpokladem pro úspěšné složení celé zkoušky je splnění vnitřních podmínek hodnocení a dosažení
minimální bodové hranice úspěšnosti v obou částech zkoušky (viz výše).
Pokud žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto část zkoušky.
Celkový počet bodů za zkoušku je dán součtem bodů za jednotlivé dílčí zkoušky. Výsledná známka bude
přiřazena dle této stupnice:

Hodnocení stupni
Výborně

–

50 – 42 bodů

Chvalitebně

-

41 – 33 bodů

Dobře

-

32 – 25 bodů

Dostatečně

-

24 – 18 bodů

