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MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021 

 

1 Gymnaziální obory: 

Společná část 

Český jazyk a literatura Volba: 
Cizí jazyk 
Matematika 

 

Profilová část 

Český jazyk a literatura Volba: 
Cizí jazyk +  další 2 předměty 

 
Pokud byl zvolen ve společné části cizí jazyk, skládá žák z téhož jazyka zkoušku také v profilové 
části. Dále žák volí další 2 předměty. 
 
Žák gymnázia maturuje vždy alespoň z jednoho cizího jazyka. 
 
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka předložením dokladu o složení 
standardizované zkoušky.  
 
 

2 Obchodní akademie: 

Společná část 

Český jazyk a literatura Volba: 
Cizí jazyk 
Matematika 

 

Profilová část 

Český jazyk a literatura Cizí jazyk  
(pokud byl zvolen ve společné části) 
Ekonomika 
Právo 
Praktická část odborných předmětů 

 
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka předložením dokladu o složení 
standardizované zkoušky.  

 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky (zkoušku z daného předmětu), pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, 
ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně 
vykoná obě části maturitní zkoušky. 
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3 Obecné upřesňující informace 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
 

Společná část  
(pouze didaktické testy) 
 

Povinný předmět Volitelný předmět 

Český jazyk a literatura - Anglický jazyk (povinně také v profilové části) 

- Německý jazyk (povinně také v profilové části) 

- Matematika (pouze ve společné části) 

 
Výsledek didaktického testu je vyjádřen hodnocením uspěl/neuspěl. 
Výsledek uspěl je nutnou podmínkou pro získání maturitního vysvědčení. 
 

Profilová část  

(ústní zkoušky, v případě profilové matematiky také písemná práce) 

 

Český jazyk a literatura (povinná zkouška pro všechny obory): 

Písemná část: 
Volba ze 4 témat, 110 minut na vypracování 
Hodnocení (známka) má 40 % váhu do celkového hodnocení. 
Ústní část: 
Náhodný výběr z 20 otázek (individuální seznam četby), 20´příprava, 15´zkouška 
Hodnocení (známka) má 60 % váhu do celkového hodnocení. 
 

Cizí jazyk: 

Písemná část: 
1 - 3 témata (volba), 60 minut na vypracování 
Výsledek (známka) má 40 % váhu do celkového hodnocení. 
Ústní část: 
Náhodný výběr z 25 otázek (témata), 20´příprava, 15´zkouška 
Výsledek (známka) má 60 % váhu do celkového hodnocení. 
 

Ostatní profilové zkoušky ve všech oborech: 

Tyto zkoušky zůstávají oproti minulým školním rokům beze změn. 
 

Úspěšnost u maturitní zkoušky: 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky (zkouška z daného předmětu), pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, 
ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně 
vykoná obě části maturitní zkoušky.  
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Stanovení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní termín 

školního roku 2020-2021 

 
Statutární zástupce školy Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, podle § 79 odstavec 3, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje 
nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2021 takto (viz další strana): 
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1 Obor čtyřleté a osmileté gymnázium: 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětu český 
jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
(anglický, německý) 

písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětech 
anglický jazyk resp. německý jazyk 

Biologie 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech biologie a seminář 
z biologie 

Dějepis 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech dějepis a seminář 
z dějepisu 

Fyzika 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech fyzika a seminář 
z fyziky 

Chemie 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech chemie a seminář 
z chemie 

Matematika 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětech 
matematika a seminář z matematiky  

Základy společenských věd 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech základy 
společenských věd, seminář ze společenských věd a seminář 
z filozofie 

Zeměpis 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech zeměpis a seminář 
ze zeměpisu 

 
Vedle předmětu český jazyk a literatura, který je povinný, si žák z uvedené nabídky povinně 
vybírá další tři předměty. Pokud si žák zvolí cizí jazyk ve společné části, povinně koná 
zkoušku v tomtéž cizím jazyce v profilové části. K dalšímu výběru tedy zbývají dva předměty. 
 
Portfolio předmětů maturitní zkoušky musí být složeno tak, aby žák gymnázia vždy 
maturoval z cizího jazyka. Pokud si žák nezvolí cizí jazyk ve společné části, povinně si cizí jazyk 
volí v profilové části. 
 
Nabídka předmětů k nepovinné zkoušce je totožná, žák si však vybírá maximálně 2 zkoušky 
různé od výběru povinných zkoušek. Do nabídky nepovinných zkoušek je zařazen rovněž předmět 
Matematika+ z nabídky organizační složky MŠMT CERMAT. 
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2 Obor obchodní akademie 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí, která prověřuje odborné kompetence získané 
v předmětu český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
(anglický, německý) 

písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí, která prověřuje odborné kompetence získané 
v předmětech anglický jazyk resp. německý jazyk 

Ekonomika 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech ekonomika a 
ekonomie 

Právo 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech právo, právo v praxi 
a daně v praxi 

Praktická část odborných 
předmětů 

praktická maturitní zkouška, která prověřuje odborné 
kompetence získané v předmětech účetnictví, ekonomická 
cvičení, obchodní angličtina nebo obchodní němčina 

 
Žák povinně koná zkoušku v předmětech český jazyk a literatura, ekonomika, právo a skládá 
praktickou zkoušku z odborných předmětů (POC). Pokud si žák ve společné části zvolí 
zkoušku z cizího jazyka, skládá v profilové části písemnou a ústní zkoušku v tomtéž cizím 
jazyce. 
 
 

3 Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka v souladu se zněním § 19a vyhlášky č. 177/2009 
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 
znění pozdějších předpisů, je možné na základě písemné žádosti podané k rukám ředitele školy 
společně s ověřenou kopií dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky do 31. 
března 2021 pro jarní zkušební termín a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební termín. 
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4 Termíny konání maturitních zkoušek 

 
Písemné zkoušky profilové části v jarním zkušebním období se konají dne 8. dubna 2021 
(český jazyk a literatura) a dne 9. dubna 2021 (cizí jazyky).  
 
Profilová písemná práce z matematiky a praktická zkouška – praktická část odborných 
předmětů (POC) se konají dne 28. dubna 2021. 
 
Didaktické testy společné části proběhnou od 2. do 15. května 2021. 
 
Ústní zkoušky profilové části před maturitní komisí (tj. všechny ústní zkoušky) se konají 
v termínu 17. – 21. května 2021. 
 
V podzimním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 1. září do 10. září 
2021 a pro zkoušky profilové části (všech forem) v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., 
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 
znění, stanoveno období od 1. září do 20. září 2021. 
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Specifikace zkoušek z českého jazyka a literatury, anglického a 
německého jazyka v profilové části maturitní zkoušky pro jarní a 

podzimní termín školního roku 2020-2021 

1 Český jazyk a literatura 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 20 pracovních listů svého seznamu četby. 

Pracovní list bude obsahovat výňatek z uměleckého textu (dílo vybráno žákem z oborového 
seznamu) a výňatek z neuměleckého textu. V části, zabývající se uměleckým textem, bude 
žák provádět analýzu textu a pohovoří o literárně historickém kontextu. Druhá část zkoušky 
bude věnována práci s neuměleckým textem.  

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 

Písemná zkouška: 

Žák vypracuje text v požadovaném minimálním rozsahu 250 slov. Budou stanovena 4 
zadání, z nichž si žák jedno vybírá. Zadání může obsahovat výchozí text. Čas na 
vypracování je 110 minut včetně výběru tématu. Žák může pracovat s Pravidly českého 
pravopisu. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 

2 Anglický jazyk 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 25 pracovních listů, tzn. z 25 maturitních témat.  

Pracovní list obsahuje 1 téma, 4-5 podotázek a obrazový materiál k vylosovanému tématu 
tak, aby žák mohl o obrázcích hovořit, popisovat je, srovnávat a spekulovat. Pracovní list 
pro gymnaziální obory dále obsahuje situační dialog, kdy žák diskutuje na konkrétní 
zadanou situaci se zkoušejícím. Pracovní list pro obor obchodní akademie obsahuje místo 
situačního dialogu odbornou podotázku, která slouží k ověření znalosti anglické odborné 
terminologie. 

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 
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Písemná zkouška: 

Žák si vybírá z 3 témat. Požadovaný rozsah práce je 200 až 230 slov. Čas na vypracování je 
60 minut včetně výběru tématu. Žák pracuje se slovníkem. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 

3 Německý jazyk 

Ústní zkouška: 

Ústní zkouška se probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 
losuje z 25 pracovních listů, tzn. z 25 maturitních témat.  

Každý z celkových 25 pracovních listů sestává ze 4 částí. V první části jsou uvedeny body 
(struktura), podle kterých je žákovi doporučeno zadané téma zpracovat. V druhé části jsou 
uvedeny dva obrázky (přímo s tématem související), které má za úkol žák popsat a také 
vzájemně porovnat. Třetí částí se rozumí krátký citát, kterému má žák porozumět a 
vlastními slovy jej objasnit. Čtvrtá část je krátký situační dialog, kdy diskutuje na konkrétní 
zadanou situaci se zkoušejícím. Pracovní list pro obor obchodní akademie obsahuje 1 
odbornou podotázku, která slouží k ověření znalosti německé odborné terminologie. 

Na přípravě žák tráví 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 60 % do výsledného hodnocení. 

 

Písemná zkouška: 

Žák vypracuje text v požadovaném minimálním rozsahu 200 slov. Zadání bude stanoveno 
1 nebo 2, přičemž v druhém případě si ze zadání jedno z témat vybírá. Čas na vypracování 
je 60 minut včetně výběru tématu. Žák pracuje se slovníkem. 

Žák je hodnocen známkou s váhou 40 % do výsledného hodnocení. 
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