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Podmínka připuštění k maturitě 

!!! úspěšné ukončení 4. ročníku !!!

(5 nebo N ... nepřipuštěn)



 Společná část („státní“)
• Český jazyk a literatura

• Matematika nebo Cizí jazyk (A, N, Fr, Š, R)
+ max 2 nepovinné (cizí jazyk, matematika)
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 Profilová část („školní“)
• 2 předměty

• maturitní práce s obhajobou
+ max 2 nepovinné

pravidlo:

jazyk vždy!



Český jazyk a literatura
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 1) Didaktický test

75 min  |  uzavřené i otevřené úlohy  |  žádné pomůcky

 2) Písemná práce

110 min  |  6 zadání  |  min 250 slov

Pravidla českého pravopisu | hodnocení: Cermat

3) Ústní zkouška

20 + 15 min | (ne)uměl. text | pracovní list | 60  20 děl→



Český jazyk a literatura
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váha každé části: 1/3

v případě neúspěchu: opakuje se pouze neúspěšná část



Matematika
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 pouze didaktický test

• 120 minut

• úlohy: uzavřené (výběr z odpovědí)

úzce otevřené (výpočet; hodnotí se jen výsledek)

široce otevřené (hodnocení postupu)

• pomůcky: tabulky, souhrn mat. vzorců („plachta“),

rýs. potřeby, kalkulačka (grafika, rovnice, výrazy)



Cizí jazyk
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 1) Didaktický test

poslech (40 min) + čtení (60 min)  |  jen psací potřeby

 2) Písemná práce

60 min  |  2 slohové útvary  |  vlastní slovníky

3) Ústní zkouška

20 + 15 min  |  prac. list: 4 otevř. úlohy  |  min 18b z 39b



Cizí jazyk
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váhy jednotlivých částí:

v případě neúspěchu: opakuje se pouze neúspěšná část

Didaktický test : Písemná práce : Ústní zkouška
(poslech + čtení)

50 %                  25 %                  25 %



Nepovinné zkoušky
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• max 2 zkoušky (matematika či cizí jazyk)

• rozhodnutí pouze na žákovi

• výsledek nemá vliv na to, zda udělal maturitu
(uspěl/neuspěl)

• propadne-li u nepovinné zkoušky, nedělá z ní opravu



 Společná část („státní“, 1 úroveň obtížnosti)
• Český jazyk a literatura

• Matematika nebo Cizí jazyk (A, N, Fr, Š, R)
+ max 2 nepovinné (cizí jazyk, matematika)
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 Profilová část („školní“)
• 2 předměty

• maturitní práce s obhajobou
+ max 2 nepovinné

pravidlo:

jazyk vždy!



Obecné informace
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• povinně: 2 předměty + maturitní práce

• nepovinně: až dva předměty



2 profilové předměty
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HV, VV: podmínkou je absolvování Dějin umění

cizí jazyk (A, N, Fr, Š, R): jiný než ve „státní“ části

možnost nahrazení zkoušky certifikátem (jen ve školní části)

nabídka:

M, Fy, Ch, Bi, Z, D, ZSV, PRG, HV, VV, AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, LAT



2 profilové předměty
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Matematika – písemná (120 minut)

– pomůcky: stejné jako u „státní“ maturity

- úroveň příkladů: těžší než u „státní“ maturity

ostatní – ústní

- 15 min příprava + 15 min zkoušení

nabídka:

M, Fy, Ch, Bi, Z, D, ZSV, PRG, HV, VV, AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, LAT



Maturitní práce a její obhajoba
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pokyny pro zpracování na www.gymbk.cz  Maturita→

maturitní práci lze psát ze semináře z:

matematiky, fyziky, biologie, chemie,

dějepisu, zeměpisu,

společenskovědního semináře, dějin umění

obhajoba: 15 min + 15 min



Matematika+
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• didaktický test

• 150 minut

• uzavřené i otevřené (úzce i široce)

• hranice úspěšnosti: 33%

• pomůcky: jako u „státní“ maturity z matematiky

• některé vysoké školy berou na výsledek ohled!

• přihlašování v lednu 2019 (přihlašuje se každý sám)
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Termíny 2018/19
• do 30.11. přihlášky k maturitě (+ doporučení ŠPZ u PUP)
• 2. – 15. 1. přihlašování k Matematice+
• do 28. 2. maturitní práce (ve fyz. podobě)
• do 31. 3. doklad o certifikátu z cizího jazyka
• do 1. 4. 20 literární děl
• 10. a 11. 4. písemná práce z ČJL a cizích jazyků
• 26. 4. poslední zvonění
• 2. – 3. 5. didaktické testy (pravděp.)
• 6. 5. Matematika+ (pravděp.)
• 20. – 24. 5. ústní maturity (4.A a OA až do 27. 5.)
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Kontrolní otázky

Počet maturitních předmětů? 2 + 3 = 5

Mohu maturovat z něčeho státně i profilově? NE.

Musím maturovat z jazyka? Musíš.

Maturita z M: liší se „státní“ a „školní“? Školní - těžší.

Maturita z jazyka: liší se „státní“ a „školní“? Výrazně.

Hlavní postava z Babičky od B. Němcové? Babička ;)
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Více info ...

vyučující jednotlivých maturitních předmětů

www.novamaturita.cz (doporučuji)

www.cermat.cz

www.gymbk.cz  Maturita
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