PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO ŠK. ROK
2021/2022
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty a skládá se z písemné
a ústní části.
Písemná práce
Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a
strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami, zda umí
funkčně nakládat s jazykovými prostředky a zda se dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené
v zadání písemné práce.
Student/ka si vybírá ze 4 tematicky různorodých zadání. Na výběru zadání se podílejí vyučující
maturitních ročníků a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým postupům, žánrům, tématům a
principům tvůrčího psaní, které vycházejí ze ŠVP.
Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování
zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.
Na vypracování práce je vymezeno 180 minut (+ 15 minut na výběr tématu). Minimální rozsah
písemné práce je 300 slov. Pokud student/ka napíše písemnou práci kratší než 300 slov, je
hodnocen/a 0 body.
Studenti/ky mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Pokud nemají specifické vzdělávací
potřeby, nelze psát písemnou práci na počítači.
Ze 4 zadání si student/ka vybere jedno. Na volné listy se může zaznamenávat osnova, koncept i
poznámky, nebudou však předmětem hodnocení.
Hodnocení písemné práce
Písemnou práci hodnotí vyučující dané maturitní třídy. Text písemné práce se hodnotí v těchto
oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, myšlenková originalita, argumentační správnost,
funkční užití jazykových prostředků, syntaktická a kompoziční výstavba textu, celková koheze a
koherence textu.
Písemná práce se podílí ze 40 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky. Hranice
úspěšnosti je 44 %.

Navrhla: předsedkyně předmětové komise Mgr. Lenka De Bolle

Schválil: ředitel školy Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK PRO ŠK. ROK 2021/2022
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty a skládá se z písemné
a ústní části. Zadání písemné práce je v cizím jazyce.
Písemná práce
Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a
strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami, zda umí
funkčně nakládat s jazykovými prostředky a zda se dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené
v zadání písemné práce.
Hlavní cizí jazyk:
Student/ka si vybírá ze 2 tematicky různorodých zadání. Na výběru zadání se podílejí vyučující
maturitních ročníků a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým postupům, žánrům, tématům a
principům tvůrčího psaní, které vycházejí ze ŠVP.
Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování
zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.
Na vypracování práce je vymezeno 60 minut (+ 15 minut na výběr tématu). Minimální rozsah
písemné práce je 200 slov.
Druhý cizí jazyk:
Úroveň písemné práce je dle CEFR B dle ŠVP. Student zpracovává dva kratší slohové útvary s celkovou
délkou 120 – 150 slov u prvního a u druhého 60 – 80 slov.
Studenti/ky mohou používat vlastní překladový slovník. Pokud nemají specifické vzdělávací potřeby,
nelze psát písemnou práci na počítači.
Na volné listy se může zaznamenávat osnova, koncept i poznámky, nebudou však předmětem
hodnocení.
Hodnocení písemné práce
Písemnou práci hodnotí vyučující dané maturitní třídy. Text písemné práce se hodnotí v těchto
oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, myšlenková originalita, argumentační správnost,
funkční užití jazykových prostředků, syntaktická a kompoziční výstavba textu, celková koheze a
koherence textu.
Písemná práce se podílí ze 40 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky. Hranice
úspěšnosti je 44 %.

Navrhla: předsedkyně předmětové komise Mgr. Valentyna Tsoka

Schválil: ředitel školy Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

