
Kritéria a způsob hodnocení maturitní zkoušky  
  

1. Český jazyk a literatura  
  

1. Písemná práce      

  

Počet témat: 5  

Rozsah práce: 450 slov (+- 50)  

Celková doba: 140 minut (čas na zadání: 20 min., čas na vypracování: 120 min.)    

Pomůcky: Pravidla českého pravopisu  

  

Hodnocení písemné práce  

Podle tabulky CERMATU (6 kritérií:   1A, 1B – rozsah, téma, útvar  5+5  

                                                               2A, 2B – pravopis, interpunkce, lexikum 5+5  

                                                               3A, 3B – koheze textu, koherence textu,    

                    kompozice, argumentace 5+5 ) 

Max.  30 bodů 

Stupnice:   

30-27 – výborný  

26-23 – chvalitebný  

22-19 – dobrý  

18-15 – dostatečný  

14-0 – nedostatečný  

  

2. Ústní zkouška  

  

Žák vybere 30 literárních děl (minimálně třemi díly musí být zastoupena poezie, próza, 

drama).  

  

1. Literárněhistorický kontext – 5 minut  

2. Analýza uměleckého textu – 5 minut  

3. Práce s neuměleckým textem – 5 minut  

  

Hodnocení ústní zkoušky  

  

Podle upravené tabulky CERMATU  

  

1. Literárněhistorický kontext: 6 bodů  

2. Analýza uměleckého textu 4+2+2 – celkem 8 bodů  

3. Práce s neuměleckým textem: 2 (stylistika)+2 (gramatika) – celkem 4 body  

4. Jazyková kultura:  4 body  

 

  



  

Max. 22 body Stupnice:  

22- 20 – výborný  

19-17 – chvalitebný  

16- 14 – dobrý  

13-11 – dostatečný  

10-0 – nedostatečný  

  

3. Celkové hodnocení: písemná část 40 %, ústní část 60 %  

 

2. Cizí jazyky  
  

1. Písemná práce   

  

Počet témat: 4  

Rozsah: 200 - 240 slov  

Celková doba: 95 minut (čas na zadání: 15 minut, čas na vypracování: 80 minut)  

Pomůcky: překladový slovník  

  

Hodnocení písemné práce:   

podle tabulky CERMATU (Příloha1)  

získané body tvoří 40 % celkového hodnocení, max. počet je 24 bodů  

  

Max. 24 bodů Stupnice:  

24-21 - výborný  

20-18 - chvalitebný  

17-15 - dobrý  

14-12 - dostatečný  

11-0 - nedostatečný  

  

 2. Ústní zkouška   
Počet témat: 30  

Forma: řízený rozhovor s využitím monotematického pracovního listu  

Příprava: 15 minut  

Délka zkoušky: 15 minut  

  

Hodnocení ústní zkoušky  

  

Podle tabulky CERMATU (Příloha1)  

  

Max. 12 bodů  

12-11 - výborný  

10-9 - chvalitebný 

8-7 - dobrý  

6 - dostatečný  

5-0 - nedostatečný  



  

3. Celkové hodnocení: písemná část 40 %, ústní část 60 %  

    

  

3. Ostatní předměty  
  

Maturitní zkouška z ostatních předmětů probíhá formou ústní zkoušky. Při ústní zkoušce se 

hodnotí samostatnost projevu, jeho věcná správnost, schopnost reagovat na otázky, správně 

argumentovat a to, zda žák rozumí dané problematice.   

  

Hodnocení žáka u maturitní zkoušky schvaluje zkušební komise na návrh jednotlivých 

zkoušejících.   

Hodnocení jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky se provádí podle následující stupnice 

prospěchu:  

1 – výborný  

2 – chvalitebný  

3 – dobrý 

4 – dostatečný  

5 – nedostatečný.  

  

Žák u maturitní zkoušky prospěl, pokud není z žádného předmětu hodnocen stupněm 

nedostatečný.  

  

Kritéria hodnocení zkoušek v ústní i písemné části platí pro intaktní žáky i pro žáky s PUP 

MZ. V případě žáků s PUP MZ se při hodnocení postupuje podle doporučení ŠPZ.  

  

  

  

                             Mgr. Jiří Matějka  


