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Úvod
Český jazyk je u státní maturitní zkoušky povinný
předmět.
Zkušební katalog k státní maturitní zkoušce z českého
jazyka je základní zkušební dokument, který názorně
popisuje, co a jakým způsobem se bude u státní
maturitní zkoušky z tohoto předmětu vyžadovat ve
školním roce 2011/2012.
Zkušební katalog obsahuje všechny potřebné
informace a podrobné vysvětlivky o formě a obsahu
zkoušky. Zkušební katalog přesně vymezuje, co se od
žáků u maturitní zkoušky očekává.
Zkušební katalog vychází z platných vyučovacích
osnov pro výuku českého jazyka.
Osnovy (nastavni plan i program) pro výuku českého
jazyka a literatury byly schváleny rozhodnutím
Ministerstva vědy, vzdělání a sportu RCH
Odluka o Nastavnom plani i programu češkog jezika za
srednje škole s nastavom na češkom jeziku (model A),
NN čís. 29/2010 ze dne 4. 3. 2010.
Úroveň zkoušky je pro všechny žáky stejná.
Zkušební katalog obsahuje následující kapitoly:
1. Zkušební oblasti
2. Vzdělávací výsledky
3. Struktura zkoušky
4. Technické jednotlivosti zkoušky
5. Bodování
6. Příklady úloh s podrobným vysvětlením
7. Pokyny pro přípravu ke zkoušce
V první a druhé kapitole jsou obsaženy odpovědi na
otázku co se zkouší.
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V první kapitole jsou uvedeny zkušební oblasti, tj.
základní znalosti a dovednosti z tohoto předmětu,
které se v maturitní zkoušce prověřují.
V druhé kapitole je na konkrétním popisu toho, co má
žák umět, čemu má rozumět a co má dokázat udělat,
vysvětlen způsob, jakým se budou uvedené znalosti a
dovednosti prověřovat.
Třetí, čtvrtá a pátá kapitola odpovídají na otázku
jak se zkouší. V nich se vysvětluje struktura a forma
zkoušky, druh úloh, způsob zpracování a hodnocení
jednotlivých úloh a zkušebních celků.
Šestá kapitola obsahuje příklady všech typů úloh s
podrobným vysvětlením. Sedmá kapitola odpovídá na
otázku jak se na zkoušku připravit. V této kapitole jsou
obsaženy návody a doplňky, které mají žákům pomoci
při přípravě na zkoušku.

1. Zkušební oblasti
Zkouškou z českého jazyka se prověřují znalosti a
dovednosti z jazyka, teorie literatury a literární historie.

2. Vzdělávací výsledky
V této kapitole jsou pro každou zkušební oblast
uvedeny vzdělávací výsledky, tj. konkrétní popis toho,
co žák musí umět, čemu musí rozumět a co musí umět
udělat, aby u zkoušky uspěl.
2.1. Jazyk, vyjadřování a tvoření
Žáci mají umět následující vyučovací látku a rozumět jí:
. rozlišovat základní jazykozpytné pojmy
. rozlišovat zvukovou a písemnou podobu jazyka
– fonémy a grafémy
– přízvuk ve spisovné češtině
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. rozlišovat druhy slov a jejich morfologické kategorie
(rod, číslo, pád, osoba, čas, způsob, vid, stupeň)
– uvědomovat si některé hláskové a tvarové rozdíly
mezi spisovným a nespisovným jazykem
. větný rozbor
– větné dvojice
– podmětová a přísudková část věty
– podmět (vyjádřený a nevyjádřený)
– přívlastek (shodný a neshodný)
– přísudek (slovesný a jmenný)
– předmět
– příslovečné určení
– doplněk
– souvětí souřadné a podřadné
– věta hlavní a vedlejší
– spojky souřadicí a podřadicí
. význam slov
– slova jednoznačná, mnohoznačná
– synonyma, homonyma, antonyma
– přenesený význam slova
. základy pravopisné normy
– psaní velkých písmen
– psaní i/y a í/ý po tvrdých a měkkých souhláskách
– psaní vyjmenovaných slov
– náležitá délka samohlásek
– interpunkce
– pravopis slov s písmeny ě – je,
s – z, k – g, h – ch apod.
– pravopisná shoda podmětu s přísudkem
. tvoření slov
– tvoření slov předponami a příponami
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. jazykové (funkční) styly
– stylistická platnost lexému
. umělecké jazykové prostředky
– básnický přívlastek (epiteton)
– metafora
– přirovnání
– personifikace
– kontrast
– oxymóron
. frazeologická slovní spojení
– rčení, úsloví
– použití přejatých slov ve spisovné češtině
. lingvistické disciplíny
– obecná lingvistika
– fonetika
– lexikologie
– gramatika
– sémantika
– stylistika (funkční styly).
2.2. Teorie literatury a literární historie
Žáci mají umět následující vyučovací látku a rozumět jí:
. rozlišovat lyrické, epické, dramatické, vědecké a
publicistické texty a jejich kompozici
. chápat úlohu literatury ve společnosti
. spojovat a srovnávat literaturu s ostatními druhy
umění a rozlišovat ji od nich
. rozeznávat literární druhy
. rozeznávat literární žánry
. všímat si zvláštností ve tvorbě různých autorů
. využívat při rozboru textů znalostí z jazykové oblasti
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. rozeznat vývojová období české literatury od jejího
počátků do současnosti
. lidová slovesnost
. středověká literatura
. literatura období humanismu
. literatura 17. a 18. století
. barokní prvky v české literatuře
. literatura národního obrození
. romantismus
. realismus
. česká literatura 2. poloviny 19. století
. májovci, ruchovci, lumírovci
. vlivy naturalismu
. česká moderna
. literatura na přechodu 19. a 20. století
. literatura mezi dvěma světovými válkami
. současná literatura
. literární tvorba příslušníků české menšiny v RCH.

3. Struktura maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, které se
konají odděleně.
První část je písemná práce a druhá část je test s
úlohami otevřeného a uzavřeného typu.
3.1. První část zkoušky
V první části maturitní zkoušky žáci dostávají téma, o
kterém mají napsat písemnou práci, a pokyny, které
budou během psaní dodržovat. Rozsah písemné práce
je stanoven na minimum 200 slov.
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3.2. Druhá část zkoušky
V druhé části maturitní zkoušky žáci řeší úlohy
otevřeného a uzavřeného typu. Strukturu druhé části
zkoušky znázorňuje tabulka 1.
Tabulka 1. Struktura druhé části maturitní zkoušky
Typ úlohy
Počet
úloh
Počet
bodů

Úloha
přiřazování a
uspořádání

Úloha s
výběrem
z více
odpovědí

Úloha
doplňování

4

52

4

4

52

4

4. Technické jednotlivosti maturitní
zkoušky
4.1. Trvání zkoušky
Maturitní zkouška z českého jazyka je psaná zkouška,
která trvá 180 minut.
První část maturitní zkoušky (písemná práce) probíhá
časově odděleně od druhé části a trvá celkem
120 minut.
Druhá část maturitní zkoušky (test) trvá celkem
60 minut.
Rozvrh konání obou částí bude uveřejněn v Průvodci
státní maturitní zkouškou a na stránkách Národního
centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(www.ncvvo.hr).
4.2. Forma zkoušky a způsob jejího vykonání
První část zkoušky – písemná práce
Žákům se předají obaly z umělé hmoty, v kterých je
zvlášť zkušební knížka, list na koncept a list na čistopis.
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Na první pravé straně uvnitř zkušební knížky jsou
otištěny pokyny k vypracování písemné práce.
Žáci mohou při formulování písemné práce psát
koncept, ale konečný text písemné práce musí přepsat
na čistopis.
Druhá část zkoušky – test (úlohy)
Žákům se předají obaly z umělé hmoty, v kterých je
zvlášť zkušební knížka a listy na odpovědi.
Na první pravé straně uvnitř zkušební knížky jsou
otištěny pokyny k řešení úloh v testu.
Ke každé úloze je uveden návod k řešení, který
obsahuje i způsob, jak se má označit správná odpověď,
proto se žákům doporučuje, aby si ho pozorně přečetli.
Úlohy s výběrem z více odpovědí a úlohy přiřazování a
uspořádání v druhé části zkoušky řeší žáci označením
písmena před správnou odpovědí/správnými
odpověďmi. Písmena se označují znakem X. Jestliže
žák označí větší počet odpovědí, než se vyžaduje v
návodu, úloha se bude bodovat 0 (nula) body, bez
ohledu na to, že jsou mezi nimi označeny správné
odpovědi.

5. Způsob bodování
Celkový počet bodů je 100.
5.1. Hodnocení prvního zkušebního celku
Dobře napsaná písemná práce v prvním zkušebním
celku se hodnotí 40 body.
Hodnotitelé písemných prací jsou kvalifikovaní
pracovníci, kteří při hodnocení postupují podle
společné klasifikační stupnice.
První část maturitní zkoušky je 1 úloha slohového
typu, která se hodnotí 40 body, představuje tedy
40 % zkoušky. Tuto část hodnotí kvalifikovaní
pracovníci.

4.3. Pomůcky
Pomůcky, které je dovoleno používat během psaní
obou částí maturitní zkoušky z českého jazyka, jsou
propisovací tužky s modrou nebo černou náplní.
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Tabulka 2. Prvky hodnocení prvního zkušebního celku
Hodnocená část

Kompozice

Mluvnice

Pravopis

Podíl části na celkovém
počtu bodů

Hodnocený jev
Členění na odstavce (úvod, hlavní část, závěr)
Slovosled
Návaznost vět
Jasně formulované myšlenky
Logická stavba
Bohatá slovní zásoba
Bohaté členění vět
Originální zpracování
Vyjádření vlastního názoru
Úhledná úprava
Správné skloňování podstatných jmen
Správné skloňování přídavných jmen
Správné časování sloves
Shoda podmětu s přísudkem
Psaní velkých písmen
Psaní tvrdých a měkkých souhlásek
Psaní vyjmenovaných slov
Náležitá délka samohlásek
Správná interpunkce
Pravopis psaní slov (ě – je, s – z, k – g, h – ch apod.)
Celkem

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50%

20%

30%

100%

5.2. Hodnocení druhého zkušebního celku
Za správné zpracování druhého zkušebního celku žák
získává maximálně 60 bodů.
Každá správně označená nebo formulovaná celá
odpověď v druhém zkušebním celku se hodnotí jako
jeden bod.
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6. Příklady úloh a podrobný návod k jejich
řešení
V této kapitole jsou obsaženy příklady úloh. Ke
každému příkladu je uveden popis příslušného druhu
úlohy, vzdělávací výsledek, který se touto úlohou
prověřuje, správná odpověď a způsob bodování.
6.1. Popis úlohy písemná práce
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen
způsob řešení úlohy, počet slov ap.), dále zadání (téma)
a pokyny, jak psát.
Slohový úkol má být jednotný celek (úvod, hlavní část,
závěr).
Téma: Co pro mě znamená mobilní telefon?
Návod:
1. Popište výhody mobilního telefonu.
2. Popište nevýhody mobilního telefonu.
3. Popište, jaké vybavení má váš mobilní telefon.
4. Popište situace, při kterých pro vás byl mobilní
telefon zvlášť užitečný.
5. Popište svůj vlastní vztah k telefonování mobilem,
kdy je přínosné a kdy je na obtíž.
6. Posuďte, zda je slušné telefonovat, když jste ve
společnosti.
5. Použijte vhodné slohové prostředky.
Nejdříve si napište osnovu a sloh na nečisto na list na
koncept a hotový text potom úhledně opište na list na
čistopis. Dodržujte pravopisná a mluvnická pravidla.
Sloh má obsahovat minimálně 200 slov.
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: kultivované vyjadřování v
českém jazyce a znalost pravopisných a mluvnických
pravidel
ZPŮSOB BODOVÁNÍ: podle uvedené tabulky
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6.2. Popis úlohy „hroznového“ typu
„Hrozen“ obsahuje výchozí literární text, který si žáci
před vypracováním úlohy přečtou. Následuje 15 úloh s
výběrem z více odpovědí. Tyto úlohy prověřují znalost,
pochopení a rozbor prvků, které jsou obsaženy v
předloženém textu. Každou úlohou se prověřuje určitý
vzdělávací výsledek.
„Hroznové“ úkoly jsou zaměřeny jak na jazyk, tak na
literaturu.
6.3. Popis a příklad úlohy přiřazování a uspořádání
Součástí úlohy přiřazování a uspořádání je návod
(v kterém je naznačen způsob řešení úlohy a který
je společný pro všechny úlohy tohoto typu v daném
pořadí), hlavní část (otázky), čtyři tázací části a pět částí
s navrženými odpověďmi.
V následující úloze můžete ke každému pojmu v
levém sloupci přiřadit jen jeden pojem z pravého
sloupce. Na listu s odpověďmi u čísla, které
označuje pojem v levém sloupci úlohy, označte
znakem X písmeno správné odpovědi z pravého
sloupce. Jeden pojem v pravém sloupci není možno
spojit se žádným pojmem v levém sloupci.
1. Obrana		
2. Labyrint světa a ráj srdce
3. O státě českém
4. Gramatika česká

A. Jan Amos Komenský
B. Bohuslav Balbín
C. Jan Blahoslav
D. Adam Michna
z Otradovic
E. Pavel Stránský
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1. B., 2. A., 3. E., 4. C
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: literatura 17. a 18. století
ZPŮSOB BODOVÁNÍ: 1 bod – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi
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6.4. Popis a příklad úlohy s výběrem z více
odpovědí
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen
způsob řešení úlohy a který je společný pro všechny
úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní část
(otázky) a čtyři nebo tři nabídnuté odpovědi, z nichž
jedna je správná.
V následující úloze je jen jedna z odpovědí správná.
Na listu s odpověďmi u pořadového čísla úlohy
označte znakem X pouze jednu ze čtyř, popřípadě
tří navržených odpovědí.
Který z následujících autorů psal dramata?
A. Josef Dobrovský
B. Antonín Jaroslav Puchmajer
C. Václav Kliment Klicpera
D. Josef Jungmann
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: C
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: literatura národního
obrození
ZPŮSOB BODOVÁNÍ: 1 bod – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi

V následující úloze doplňte do věty/slova na
označené místo slovo/písmeno (písmena), která
tam scházejí.
a) Název první obrázkové učebnice jazyků, kterou
napsal Jan Amos Komenský, je
__________________________________.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Orbis pictus neboli Svět v
obrazech
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: literatura 17. a 18. století
ZPŮSOB BODOVÁNÍ: 1 bod – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi
b) Každé ráno sp__chám do školy. Kolumbus ob__vil
Ameriku.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: ě, je
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: základy pravopisné normy
ZPŮSOB BODOVÁNÍ: 1 bod – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi

6.5. Popis a příklad úlohy doplňování
V úloze doplňování se má dokončit daná věta/slovo
dopsáním pojmu/písmene (písmen), které tam
scházejí, na označené místo. Způsob řešení úlohy je
obsažen v návodu.
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7. Příprava k maturitní zkoušce
Pokyny pro žáky, kteří se připravují k státní
maturitě
– Sledujte řádně výuku.
– Opakujte si probranou látku z jazyka, teorie literatury
a literární historie a ověřujte si své znalosti podle
vzdělávacích výsledků uvedených ve zkušebním
katalogu.
– Přečtěte si všechna díla povinné četby.
– Prostudujte si předepsanou literaturu.
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Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
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