Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace 

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury 2023


Příjmení: ___________________________________________

Jméno: ______________________________________________   třída: _______________

    
a) Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla):
	1. ___________________________________________________________________
	2. ____________________________________________________________________
   
b) Česká a světová literatura 19. století (minimálně 3 díla): 
	3. ____________________________________________________________________
	4. ____________________________________________________________________
	5. ____________________________________________________________________

c) Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 díla):
	6. ____________________________________________________________________
	7. ____________________________________________________________________
	8. ____________________________________________________________________
	9. ____________________________________________________________________

d) Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl):
	10. ___________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________
	12. ___________________________________________________________________
	13. ___________________________________________________________________
	14. ___________________________________________________________________

e) Díla nepodmíněná datací:
	15. ___________________________________________________________________
	16. ___________________________________________________________________
	17. ___________________________________________________________________
	18. ___________________________________________________________________
	19. ___________________________________________________________________
	20. ___________________________________________________________________

podpis žáka: ______________________________________________________________		datum: ________________________________

převzal dne: ____________________________      podpis ředitele školy: ___________
Pokyny:

Vyplněný seznam děl odevzdá žák do konce března 2023 ve třech kopiích.
Při vyplňování seznamu se žák bude řídit níže uvedenými kritérii.
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritéria pro výběr titulů k ústní maturitní zkoušce
Žák vybírá 20 literárních děl (viz Školní seznam lit. děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury 2023) v rozložení:
	světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
	česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
	zbytek děl volí žák dle vlastního uvážení – uvede do bodu Díla nepodmíněná datací
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena
próza, poezie, drama. 

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam vyplníte na počítači písmem Arial 12.

Při uvádění svého jména napište svoje příjmení velkými písmeny, např.:
Příjmení: NOVÁK
Jméno: Karel

Do seznamu literárních děl uveďte nejdříve příjmení a jméno autora – příjmení velkými písmeny – pak název díla (např. ČAPEK, Karel: Bílá nemoc), v případě překladu i překladatele – dle Školního seznamu lit. děl pro maturitní zkoušku.

Za příslušný titul uveďte i označení poezie, próza a drama – dodržte počty dle výše stanovených pravidel. 

______________________________________________________________________
	

