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Informace ke společné části maturitní zkoušky 

Ve společné části jsou povinné 2 zkoušky: 

Český jazyk a literatura – didaktický test o délce 75 minut 

Cizí jazyk (z nabídky anglický, německý, francouzský, španělský, ruský) – didaktický test o 
délce 100 minut (40 minut poslech, 60 minut čtení a jazykové dovednosti) 
nebo matematika – didaktický test o délce 120 minut 
 
Žáci si mohou v rámci společné části zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky: 
 
Matematika rozšiřující – didaktický test o délce 150 minut 
Cizí jazyk – další cizí jazyk z výše uvedené nabídky 
 
Hodnocení zkoušek společné části:  
uspěl(a) – neuspěl(a) 
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Informace k profilovým maturitním zkouškám z českého jazyka a 
cizích jazyků 
 

Písemná práce z českého jazyka  

-  Výběr ze 4 témat 
-  Rozsah práce: 250 slov 
- Časový limit: 110 minut 
- Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

Ústní zkouška z českého jazyka 

Žáci si vylosují příslušný pracovní list z 20 literárních děl z vlastního seznamu (vychází ze školního 
seznamu 60 děl). Maturanti musí odevzdat vlastní seznam nejpozději do 31. 3. pro jarní termín a do 
30. 6. pro podzimní termín. 
 

Písemná práce z cizích jazyků 

- Výběr ze 2 témat 
- Rozsah práce: 200 slov 
- Časový limit: 60 minut 
- Povolené pomůcky: Překladový slovník 

Ústní zkouška z cizích jazyků 

Žáci si losují z 20 pracovních listů. Každý pracovní list se skládá ze 4 částí. 

Všechny profilové zkoušky jsou hodnoceny známkami (1 – 5). U českého jazyka a cizích jazyků tvoří 
40 % hodnocení písemná práce a 60 % ústní zkouška.  

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku z cizího jazyka nahradit 
výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle 
SERR pro jazyky. Do 31. 3. zveřejní MŠMT informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou 
maturitní zkoušku z cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 
31. 3. pro jarní termín a do 30. 6. pro podzimní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně 
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. V případě nahrazení 
zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení místo známky uvedeno slovo „nahrazeno“. 
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Vymezení předmětů profilové části maturitní zkoušky 
 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se v roce 2021 bude skládat podle těchto 
pravidel: 

Povinné zkoušky: 

Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška 

Cizí jazyk - týká se těch studentů, kteří si ve společné části zvolili cizí jazyk z výběru: 
anglický, německý, španělský, francouzský, ruský. V profilové části budou konat 
písemnou práci a ústní zkoušku. 

  

Další 2 povinné zkoušky, které si student zvolí z nabídky předmětů: 

         anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, 
základy společ. věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie a 
geologie, programování. 

Až 2 nepovinné zkoušky, které si v případě zájmu zvolí student ze stejné nabídky 
předmětů.  

          

Profilové zkoušky budou probíhat ústní formou (á 15 minut), součástí zkoušek 
z českého jazyka a z cizích jazyků je také písemná práce. Písemné zkoušky 
budou probíhat v měsíci dubnu, ústní pak v květnu podle harmonogramu 
stanoveného CERMATem a školním rozpisem. 

         Přihlášky ke zkouškám odevzdá student do 1. prosince daného školního roku na 
přihlášce, kterou obdrží ve škole. 

 

Pozn.: toto schéma se týká tříd OkA,B, 4.A,B ve šk. roce 2020/21. 
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   Mgr. Václav Vogeltanz 
                   ředitel školy 



1. Světová a česká literatura 

do konce 18. století (min. 2)

2. Světová a česká literatura 19. 

století (min. 3)

3. Světová literatura 20. a 21. 

stol. (min. 4)

4. Česká literatura 20. a 21. 

stol. (min. 5)

Sofokles - Antigona E. A. Poe - Jáma a kyvadlo R. Rolland - Petr a Lucie V. Dyk - Krysař

Shakespeare - Hamlet
V. Hugo - Chrám Matky Boží v 

Paříži

E. M. Remarque - Na západní 

frontě klid

J. Hašek - Osudy dobrého 

vojáka Švejka (1. díl)

Moliére - Lakomec A. S. Puškin - Evžen Oněgin F. Kafka - Proměna V. Vančura - Rozmarné léto

Homér - Odysseia G. Maupassant - Kulička E. Hemingway - Stařec a moře
I. Olbracht - Nikola Šuhaj 

loupežník

G.Boccaccio - Dekameron F.M. Dostojevskij - Zločin a trest J. Kerouac - Mag K. Čapek - Hordubal

Dante Alighieri - Peklo Charles Dickens - Oliver Twist A. Camus - Cizinec
K. Čapek - Povídky z jedné a 

druhé kapsy

Shakespeare - Romeo a Julie H. de Balzac - Otec Goriot A. Moravia -  Horalka F. Hrubín - Romance pro kř.

Goethe - Utrpení mladého 

Werthera
K. H. Mácha - Máj G. Orwell - Farma zvířat K. Poláček - Bylo nás pět

K. J. Erben - Kytice
A. de Saint-Exupéry - Malý 

princ
J. Glazarová - Vlčí jáma

Havlíček - Křest sv.Vladimíra
A. Solženicyn - Jeden den I. 

Děnisoviče
J. Havlíček - Petrolejové lampy

B. Němcová - Babička B.L. Pasternak - Doktor Živago O.Pavel - Smrt krásných srnců

J. Neruda - Povídky malostranské K. Čapek - R.U.R.

K. Světlá - Vesnický román
L. Fuks - Pan Theodor 

Mundstock

J. Arbes - Sv.Xaverius A. Lustig - Dita Saxová

O. Wilde - Jak je důležité míti 

Filipa
M. Kundera - Směšné lásky

J.Vrchlický - Noc na Karlštejně
B. Hrabal - Ostře sledované 

vlaky

Mrštíkové - Maryša Smoljak, Svěrák- České nebe

H. Ibsen - Nora (Domov loutek)
J. Seifert - Jablko z klína

V. Havel - Audience

F. Šrámek - Splav

F.Gellner - Radosti života

J. Wolker - Host do domu

V. Nezval - Edison

Minimálně dvěma lit.díly 

musí být zastoupena próza, 

poezie a drama.

Od jednoho autora může 

student použít maximálně 2 

díla. Celkem: 20 literárních děl

Seznam četby k profilové části maturitní zkoušky -  2020/21                                            


