
Maturitní zkouška 2022/23 

 

Český jazyk a literatura 

Ústní zkouška 

Z maturitního seznamu literárních děl (viz příloha) si student podle níže uvedených kritérií 
připraví vlastní seznam literárních děl, který bude obsahovat 20 titulů.  

V žákovském seznamu titulů budou alespoň dvěma tituly zastoupeny poezie, próza i drama. 

Maturitní seznam literárních děl je rozdělen do čtyř oddílů: (A) Světová a česká literatura do 
konce 18. století, (B) Světová a česká literatura 19. století, (C) Světová literatura 20. a 21. 
století, (D) Česká literatura 20. a 21. století. Z každého oddílu maturitního seznamu si student 
do svého seznamu vybere alespoň 3 tituly. 

Student si do vlastního seznamu titulů může vybrat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

Písemná práce 

Pro písemnou zkoušku ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov; písemná práce bude trvat 160 minut včetně času na volbu zadání.  

 

Anglický jazyk 

Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku z anglického jazyka je stanoveno 20 témat (viz příloha). Bezprostředně před 
zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 
minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Písemná práce 

Pro písemnou zkoušku ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 
rozsah je 200 slov a maximální rozsah 250 slov; písemná práce bude trvat 90 minut včetně času 
na volbu zadání.  

 

  



Německý jazyk 

Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku z německého jazyka je stanoveno 20 témat (viz příloha). Bezprostředně před 
zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 
minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Písemná práce 

Pro písemnou zkoušku ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. 

Písemnou prací z německého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 
rozsah je 200 slov a maximální rozsah 250 slov; písemná práce bude trvat 90 minut včetně času 
na volbu zadání.  

 


