PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

Profilová zkouška se skládá ze dvou částí – písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí.
Pokud žák neuspěje v jedné části profilové zkoušky, bude v opravném termínu opakovat pouze tuto
část.

Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální
rozsah je 250 slov. Písemná práce bude trvat 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání
písemné práce bude mít žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Studenti našeho gymnázia budou mít možnost vybírat z 5 témat.
Po zahájení zkoušky si student 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce bude obsahovat název zadání,
způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
Písemná práce bude hodnocena body a bude představovat 40% celkové známky z profilové zkoušky.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Ústní zkouška bude založena na rozboru děl dle vlastního výběru ze seznamu zveřejněném na
webových stránkách školy.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii student připraví vlastní seznam 20
literárních děl, který odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2023.
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: seznam bude obsahovat min. 2 díla světové a
české literatury do konce 18. st., min. 3 díla světové a české literatury 19. st., min. 4 díla světové
literatury 20. a 21. st., min. 5 děl české literatury 20. a 21. st., min. 2 díla budou poezie, min. 2 díla
drama, min. 2 díla próza. Jeden autor může být zastoupen max. 1 dílem (v případě bratří Čapků je
možné kombinovat 1 společné dílo s 1 dílem jednoho z Čapků).
Na přípravu k ústní zkoušce bude mít student 20 minut, samotná zkouška bude trvat 15 minut.
Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla z vlastních seznamů literárních děl studenta.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce
a slohu.
Výkon studenta bude hodnocen body z jednotlivých částí zkoušky: literárně historický kontext,
analýza uměleckého textu, analýza neuměleckého textu. V hodnocení bude rovněž zohledněna
kultivovanost jazykového projevu.
Ústní zkouška představuje 60% výsledné známky.

