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Tematické okruhy k maturitní zkoušce z  českého  jazyka a  literatury 

 

školní  rok  2017/2018 – jarní a podzimní období MZ 

 pro všechny obory  

         ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Literatura: 
 

1.    Počátky  světové  literatury 

2.    Starší  česká  literatura 

3.    Humanismus  a  renesance  ve  světové  a  české  literatuře 

4.    Literární  baroko,  tvorba  exulantská  a  domácí 

5.    Evropský  klasicismus  a  osvícenství 

6.    České  národní  obrození 

7.    Romantismus  v literatuře 

8.    Realismus  v literatuře 

9.    Česká literatura  60. – 80. let  19. stol. – májovci,  lumírovci,  ruchovci 

10.  Nové umělecké směry konce 19. stol. a počátku 20. stol. v literatuře 

11.   Česká  a světová meziválečná  literatura 

12.   Česká  literatura  v době  2. svět  války  a  po  jejím skončení  do  konce  50. let 

13.   Český literární život od 60. let 20. stol. do roku 1989  

14.   Světová  literatura  2. pol. 20. stol. 

15.   Současná česká a světová literární produkce 

16.   Tropy a figury – interpretace textu 

       

 

Jazyk a komunikace: 

 

1.    Vztah jazyka a řeči, jazykovědné disciplíny, norma a kodifikace, nástin vývoje českého  

       jazyka 

2.    Grafická stránka jazyka (pravopisné jevy) 

3.    Zvuková stránka jazyka 

4.    Slovo a jeho význam (synonyma, homonyma, antonyma), slovní zásoba a její     

       obohacování 

5.    Věta a výpověď, větné vztahy, výstavba textu a jeho členění, interpunkce 

6.    Funkční styly jazyka – charakteristika 

7.    Slohové postupy a útvary (vypravování, popis, výklad, úvaha, publicistický článek, esej) 

8.    Mluvený a psaný projev 

 

 

 

Zpracovala - Mgr. Hana Blažková, v.r. 

 

Schváleno v předmětové komisi:  dne  31.8. 2017   Mgr. Václav Kočovský, v.r. – vedoucí  PK 

 

Schváleno vedoucími oborů: dne 5.10. 2017   Mgr. Jarmila Milcová, v.r. – vedoucí oboru ZA 
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                                                              Mgr. Hana Sentenská, v.r. – vedoucí oboru ZL 

          Mgr. Jana Hlinecká, v.r. – vedoucí oboru MSR 

 

Schváleno ředitelem školy: dne 6. 10. 2017     Mgr. Václav Kočovský, v.r. – ředitel školy 
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