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MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022-2023 

 

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. 

 

Profilovou zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit 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 
Praktická část odborných předmětů 

 
Profilovou zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit 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, vázaná zkouška) 

- Německý jazyk (povinně také v profilové části, vázaná zkouška) 

- Ruský jazyk (povinně také v profilové části, vázaná zkouška) 

- 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), 15 minut příprava, 15 minut 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), 15 minut příprava, 15 minut zkouška 

Výsledek (známka) má 60 % váhu do celkového hodnocení. 

 

Matematika (volitelný předmět pro gymnaziální obory) 

Kombinovaná zkouška skládající se z písemné a ústní části. 

a) písemná (120 minut)  

b) ústní zkouška (15 minut příprava + 15 minut vlastní ústní zkouška) 

Do celkového hodnocení se písemná práce započítává 2/3 a výkon v ústní části 1/3. 
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Informatika (volitelný předmět pro gymnaziální obory) 

Je koncipována jako kombinovaná zkouška složená z praktické zkoušky a maturitní práce 

s obhajobou. 

Výběr témat pro maturitní práci se zadává v měsíci listopadu a v prosinci žák výběr práce nahlásí 

vedoucímu své práce. Hotové práce se odevzdávají do 30. 4. 2023. Obhajoba maturitní práce 

probíhá dle harmonogramu ústních maturitních zkoušek.  

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

Praktická zkouška se skládá ze znalostního testu. Čas na vypracování testu je 50 minut a 

započítává se váhou 30 % do celkového hodnocení praktické zkoušky. Druhou částí je plnění 

zadaných úkolů na školním počítači podle přiložených pokynů. Čas na vypracování je 120 minut 

a započítává se váhou 70 % do celkového hodnocení praktické zkoušky.  

Za praktickou zkoušku je žák hodnocen souhrnnou známkou s váhou 40 % do výsledného 

hodnocení celé zkoušky. 

Ostatní profilové zkoušky v gymnaziálních oborech: 

Ostatní profilové zkoušky ve všech gymnaziálních oborech zůstávají oproti minulým školním 

rokům beze změn. 

 

Ostatní profilové zkoušky v oboru obchodní akademie: 

Obor obchodní akademie plní povinnou zkoušku Praktická část odborných předmětů, která 

zahrnuje části právo, ekonomické předměty, písemná a elektronická komunikace, obchodní 

angličtina a informatika. Zkouška probíhá ve dvou dnech. 

V 1. dni žáci prokáží znalosti, dovednosti a schopnosti z odborných ekonomických předmětů. Čas 

na vypracování zadaných úkolů je celkem 180 min.  

Ve 2. dni prokáží znalosti a dovednosti z předmětů informatika, písemná a elektronická 

komunikace, obchodní angličtina a právo. Čas na vypracování zadaných úkolů je celkem 240 min.  

 

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.  

 
 


