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Maturitní zkoušky na Českém reálném gymnáziu s. r. o.  
ve školním roce 2022/2023 

Tento materiál je sepsán v souladu se zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Zkoušky společné části 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné 
zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze 
formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou 
součástí profilové části). 

 U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazyk nebo německý jazyk.  

 Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. 
Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou 
zkoušku. Od školního roku 2020/2021 je v nabídce nepovinných zkoušek společné části také 
zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou zkoušku Matematika+. 

Další informace naleznete na stránkách Cermatu. 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Českém reálném gymnáziu s. r. o. pro školní 
rok 2022/2023 je shrnuta v následující tabulce: 

Č. předmětu Předmět Forma maturitní zkoušky 

1 Český jazyk a literatura Společná část / profilová část maturitní zkoušky 

2 Anglický jazyk Společná část / profilová část maturitní zkoušky 

3 Německý jazyk Společná část / profilová část maturitní zkoušky 

4 Matematika 

 Jen společná část bez profilové části maturitní zkoušky 
(didaktický test) 

 Jen společná část bez profilové části maturitní zkoušky 
a profilová část maturitní zkoušky 

 Jen profilová část maturitní zkoušky 

5 Fyzika Profilová část maturitní zkoušky 

6 Chemie Profilová část maturitní zkoušky 

7 Biologie Profilová část maturitní zkoušky 

8 Dějepis Profilová část maturitní zkoušky 

9 Zeměpis Profilová část maturitní zkoušky 

10 
Občanský  
a společenskovědní základ 

Profilová část maturitní zkoušky 

11 Informatika a programování Profilová část maturitní zkoušky 

12 Deskriptivní geometrie Profilová část maturitní zkoušky 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti
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Podmínky pro volbu maturitních předmětů v profilové části maturitní zkoušky: 

1. Předmět Německý jazyk může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil/la jako volitelný předmět Německou 
konverzaci. 

2. Předmět Matematika může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelné předměty Cvičení 
z matematiky a Seminář z matematiky. 

3. Předmět Fyzika může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil/la jako volitelný předmět Seminář z fyziky. 

4. Předmět Chemie může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelné předměty Cvičení z chemie a 
Seminář z přírodních věd. 

5. Předmět Biologie může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelný předmět Cvičení z biologie. 

6. Předmět Dějepis může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelný předmět Seminář ze dějepisu. 

7. Předmět Zeměpis může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelný předmět Seminář ze zeměpisu. 

8. Předmět Občanský a společenský základ může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil volitelný předmět 
Cvičení ze společenských věd. 

9. Předmět Informatika a programování může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil/la jako volitelný 
předmět Informatiku a programování. 

10. Předmět Deskriptivní geometrie může volit žák/žákyně, pouze když si zvolil/la jako volitelný předmět 
Deskriptivní geometrii. 

11. Ostatní předměty z uvedené nabídky může volit žák/žákyně bez dalších podmínek. 

12. Jednotlivé předměty jsou specifikovány v ŠVP Českého reálného gymnázia. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Žák/žákyně podává přihlášku k maturitní zkoušce ředitelce školy na formuláři, který obdrží v průběhu 
listopadu 2022 od PaedDr. Ondřeje Švejdy. 

 pro jarní zkušební období nejpozději do 1. 12. 2022 

 pro podzimní zkušební období nejpozději do 26. 6. 2023 

Přihláška k maturitní zkoušce 

PaedDr. Ondřej Švejda předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději 
do 20. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023.  

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2023 budou 
moci registrovat na výsledkovém portálu žáka (Cermat). 

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení 
stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. 
Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový 
výsledek žáka. 

  

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení 
(Cermat) vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (pro školní rok 2022/2023 budou vydána 
do 31. března 2023). Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly 
stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou. 

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od 
termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní 
zkoušku. 

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají 
tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku. 

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na 
základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Cermat) navýšen počet 
opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou 
zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu 
opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše 
uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k 
těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky. 

TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 Jarní zkušební období: didaktické testy se konají od 2. do 5. května 2023. 

 Podzimní zkušební období: didaktické testy se konají od 1. do 10. září 2023 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května 2023 
do 10. června 2023. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky.  

Písemné práce se konají z českého jazyka 13. 4. 2023, z anglického jazyka 17. 4. 2023, z německého jazyka 
18. 4. 2023. 

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v 
části Maturitní kalendář (Cermat). 

Uzpůsobení podmínek po žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP 
MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich 
znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 (Cermat) k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. Podrobné informace 
k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek (Cermat). 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák/žákyně hlásí ve společné části, či jedná-li se o 
zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák/žákyně hlásil 
ke konání zkoušky ze stejného předmětu dvakrát, ale je možná varianta, že žák/žákyně, který/á ve společné 
části konal/a zkoušku z matematiky nebo např. anglického jazyka, může v profilové části zvolit např. německý 
jazyk, z něhož bude konat pouze písemnou práci a ústní zkoušku. 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 

Ředitelka školy povoluje nahrazení výsledku 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka  výsledkem 
standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/2021-2022/vyhlaska_177-20091-1-2022_vyzn_zmeny.pdf
https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky
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nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové 
zkoušky. Podmínky jsou stanoveny maturitní vyhláškou. Pro nahrazení zkoušky z anglického jazyka je nutné 
doložit jazykový certifikát, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni  B2 nebo vyšší, v německém jazyce 
pak na úroveň B1. nebo vyšší.  

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test 
ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období 
je stanoven termín 30. června 2023. 

 Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části 
maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023  [PDF, 357 kB] [Cermat] 

 Žádost o nahrazení zkoušky z německého jazyka v profilové části maturitní zkoušky [MS Word, 13 kB] 

 Žádost o nahrazení zkoušky z německého jazyka v profilové části maturitní zkoušky [MS Word, 13 kB] 

 

  

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf
https://www.crg.cz/wp-content/uploads/2022/11/Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-z-nemeckeho-jazyka.docx
https://www.crg.cz/wp-content/uploads/2022/11/Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-anglickeho-jazyka.docx
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Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 
práci, jehož minimální rozsah je 250 slov, maximální rozsah není stanoven; písemná práce trvá 120 minut 
včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák/žákyně možnost použít Pravidla českého 
pravopisu. 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům/žákyním zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák/žákyně 1 zadání zvolí. Zadání písemné 
práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího 
textu k zadání může být i obrázek, graf. 

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky/žákyně školy. Písemnou práci konají všichni žáci/žákyně 
ve stejný den a čas. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

Ředitelka školy určila v souladu s RVP a ŠVP maturitní seznam literárních děl. 

Kritéria stanovená ředitelkou školy pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem/žákyní: 

 dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata, 

 dvě literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století, 

 tři literární díla ze světové a české literatury z 19. století, 

 čtyři literární díla ze světové literatury 20. a 21. století, 

 pět literárních děl z české literatury 20. a 21. století, 

 můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora. 

Žák/žákyně si z maturitního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ve školním 
roce 2022/2023 zvolí 20 literárních děl podle těchto kritérií. 

Maturitní seznam literárních děl a kritérií platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Žák/žákyně odevzdá seznam ředitelce školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2023 pro jarní zkušební 
období a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek 
nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti 
žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list 
ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3.2023, resp. do 30. 6. 2023 vlastní seznam literárních 
děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor 
vzdělání. 

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 
zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Žák/žákyně vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 
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Školní seznam četby pro maturitní ústní zkoušku z českého jazyk a literatury 
ve školním roce 2022/2023 

A) Výběr minimálně 5 titulů – 2 knihy vydané do konce 18. stol., 3 knihy z 19. stol. 

---   Epos o Gilgamešovi     Garamond, Praha 2018 

Sofoklés  Antigona     Odeon, Praha 1970 

Sofoklés  Oidipus král     Odeon, Praha 1970 

Eurípidés   Médea      Odeon, Praha 1970 

Ovidius   Umění milovat     Svoboda, Praha 1969 

F. Villon   Básně (výbor)     Mladá fronta, Praha 2002 

W. Shakespeare  Romeo a Julie     Romeo, Praha 2000 

W. Shakespeare  Macbeth     ELK, Praha 2002 

W. Shakespeare Hamlet      Romeo, Praha 1999 

W. Shakespeare Zkrocení zlé ženy    ELK, Praha 2000 

D. Diderot  Jeptiška     Omega, Praha 2015 

Moliére   Lakomec     Mladá fronta, Praha 1966 

C. Goldoni  Sluha dvou pánů    Artur, Praha 2013 

---   Kristiánova legenda 

19. století 

A. S. Puškin  Evžen Oněgin     Melantrich, Praha 1931 

E. A. Poe   Pád domu Usherů    XYZ, Praha 2007 

E.A. Poe  Vraždy v ulici Morgue    XYZ, Praha 2007 

E.A. Poe  Havran      Omega, Praha 2014 

H. de Balzac   Otec Goriot     Mladá fronta, Praha 1984 

V. Hugo   Chrám Matky Boží v Paříži   Odeon, Praha 1978  

G. Flaubert   Paní Bovaryová     Odeon, Praha 1966 

G. de Maupassant  Miláček      SNKL, Praha 1959  

G. de Maupassant Kulička      Omega, Praha 2014 

J. Austenová   Pýcha a předsudek    Academia, Praha 2003  

Ch. Bronteová  Jana Eyrová     Alpress, Praha 2007 

E. Bronteová  Na větrné hůrce 

Ch. Dickens  Vánoční koleda     XYZ, Praha 2016 

N. V. Gogol   Revizor      Artur, Praha 2010 

L. N. Tolstoj  Anna Karenina     Leda, Praha 2012 

A. P. Čechov  Racek      KMa, Praha 2008 

O. Wilde   Obraz Doriana Graye     Alpress 2005 

Ch. Baudelaire  Květy zla     Č. spisovatel, Praha 2013 

K. H. Mácha   Máj 

K. J. Erben  Kytice  

K. H. Borovský   Tyrolské elegie 
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B. Němcová   Babička 

B. Němcová  Divá Bára 

B. Němcová  V zámku a v podzámčí 

J. Neruda   Balady a romance 

L.Stroupežnický  Naši furianti 

J. Neruda  Povídky malostranské  

J. Zeyer   Tři legendy o krucifixu 

bratři Mrštíkové  Maryša 

G. Preissová  Její pastorkyňa 

J. K. Šlejhar   Kuře melancholik 

B) Výběr minimálně 4 titulů 

F. Kafka   Proměna      Primus, Praha 1990 

J. London  Tulák po hvězdách     Alpress 2014 

E. M. Remarque Na západní frontě klid     Eurom. g., Praha 2011 

E. M. Remarque Tři kamarádi      Odeon, Praha 1970 

E. Hemingway  Stařec a moře      Odeon, Praha 2015 

R. Rolland  Petr a Lucie      SNKL, Praha 1960 

J. Steinbeck  O myších a lidech     Alpress 2004 

G. Orwell  Farma zvířat      Aurora, Praha 2004 

G. Orwell  1984       Čs. Spis., Praha 2009 

A. de Saint-Exupéry Malý princ      Albatros, Praha 1972 

I. Solženicyn  Jeden den Ivana Děnisoviče    Leda 2011 

A. Camus  Cizinec       Garam., Praha 2014 

W. Saroyan  Tracyho tygr      Argo, Praha 2001 

F. S. Fitzgerald  Velký Gatsby      Dokořán, Praha 2013 

K. Kesey  Vyhoďme ho z kola ven     Argo, Praha 2015 

J. Irving   Pravidla moštárny     Odeon, Praha 2005 

G. G. Márquez  Dvanáct povídek o poutnících    Odeon, Praha 2012  

H. Murakami  Norské dřevo      Odeon, Praha 2005 

J. Prévert  Pro tebe, má lásko (výbor)    Mladá f., Praha 1997 

T. Williams  Tramvaj do stanice Touha    Artur, Praha 2012 

B. Duteurtre  Holčička a cigareta     Atlantis, Praha 2009  

R. Brautigan  V melounovém cukru     Argo, Praha 2018 

F. Backman  Medvědín      Host, Brno 2017 

F. Backman  Úzkosti a jejich lidé     Host, Brno 2020 

R. Bradbury  451 stupňů Fahrenheita    kniha Zlín, 2022 

P. Coelho  Alchymista      Argo, Praha 2005 
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C) Výběr minimálně 5 titulů 

V. Dyk   Krysař 

V. Nezval  Edison 

J. Wolker  Těžká hodina 

J. Seifert  Maminka 

J. Seifert  Píseň o Viktorce 

F. Hrubín  Romance pro křídlovku 

K. Čapek  Válka s mloky 

K. Čapek  Bílá nemoc 

K. Čapek  R. U. R. 

K. Čapek  Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 

V. Vančura  Rozmarné léto 

V. Vančura  Markéta Lazarová 

I. Olbracht  Nikola Šuhaj loupežník 

I. Olbracht  Golet v údolí 

J. Otčenášek  Romeo, Julie a tma 

J. Škvorecký  Zbabělci 

J. Škvorecký  Prima sezóna 

A. Lustig  Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

A. Lustig  Démanty noci 

M. Kundera  Nesnesitelná lehkost bytí 

M. Kundera  Směšné lásky 

V. Hrabě  Blues pro bláznivou holku 

J. Skácel  Básně (výbor) 

Z. Jirotka  Saturnin 

O. Pavel  Smrt krásných srnců 

B. Hrabal   Postřižiny 

B. Hrabal  Obsluhoval jsem anglického krále 

B. Hrabal  Ostře sledované vlaky 

E. Kantůrková  Přítelkyně z domu smutku 

K. Kryl   Kníška Karla Kryla 

V. Havel  Odcházení 

L. Smoljak – Z. Svěrák Záskok 

L. Smoljak – Z. Svěrák České nebe 

M. Viewegh  Báječná léta pod psa 

I. Dousková  Hrdý Budžes 

P. Šabach  Hovno hoří 

K. Legátová  Jozova Hanule 

J. Hajíček   Rybí krev 

J. Štifter   Sběratel sněhu  

P. Soukupová  Pod sněhem 
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A. Mornštajnová Hana 

V. Hanišová  Anežka 

P. Čech   Prstýnek z kopřivy 

Kritéria pro výběr maturitní četby: 

Každý žák si ze školního seznamu zvolí 20 literárních děl; výběr obsahuje minimálně: 

 dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata 

 dvě literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století 

 tři literární díla ze světové a české literatury z 19. století 

 čtyři literární díla ze světové literatury 20. a 21. století 

 pět literárních děl z české literatury 20. a 21. století 

Seznam může obsahovat pouze dvě knihy od jednoho autora. 
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Zkouška z anglického jazyka 

Písemná práce z anglického jazyka 

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 200 slov splňující charakter 
zadaného slohového útvaru. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné 
práce má žák/žákyně možnost použít překladový slovník. 

Ředitelka školy stanoví 1 zadání, které se žákům/žákyním zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky 
a obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. 

Ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí 

Ve školním roce 2022/23 je pro ústní zkoušku konanou před zkušební komisí stanoveno 20 témat. Zkouška 
probíhá formou řízeného rozhovoru využívajícího pracovní list a je monotematická. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát stejné téma. 

Hodnocení zkoušky z anglického jazyka 

V případě zkoušky z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % 
celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Žák/žákyně vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Ředitelka školy stanovila v souladu s RVP a ŠVP těchto 20 témat pro ústní zkoušku z anglického jazyka 
konanou před zkušební komisí: 

témata jsou platná také pro opravnou a náhradní zkoušku 

1. Travelling, transport  
2. Eating  
3. Housing  
4. Leisure activities  
5. Healthy Life Style  
6. Shopping  
7. Education  
8. Mass Media  
9. Famous Personalities  
10. Family  
11. Nature and Environment  
12. English Literature  
13. Festivals and Holidays in Czech 
14. Weather, seasons  
15. Work, Job  
16. The Czech republic 
17. Important points of Czech History 
18. South Bohemia 
19. The Town I live in 
20. Great Britain  
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Zkouška z německého jazyka 

Písemná práce z německého jazyka 

Písemnou prací z německého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 
200 slov; písemná práce trvá 80 minut. Při konání písemné práce má žák/žákyně možnost použít překladový 
slovník.  

Ředitelka školy stanoví 1 zadání, které se žákům/žákyním zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky 
a obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. 

Ústní zkouška z německého jazyka před zkušební maturitní komisí 

Ve školním roce 2022/23 je pro ústní zkoušku konanou před zkušební komisí stanoveno 20 témat. Zkouška 
probíhá formou řízeného rozhovoru využívajícího pracovní list a je monotematická. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut a žák/žákyně má k dispozici překladový slovník. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 
nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  

V případě zkoušek z německého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % 
celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Žák/žákyně vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Ředitelka školy stanovila v souladu s RVP a ŠVP těchto 20 témat pro ústní zkoušku z německého jazyka 
konanou před zkušební komisí: 

Témata jsou platná také pro opravnou a náhradní zkoušku. 

1. Mein Tagesprogramm 
2. Meine Zukunftspläne 
3. Familie und Familienleben 
4. Wohnen 
5. Essen und Nationalspeisen 
6. Schule und Arbeit 
7. Kultur und Unterhaltung 
8. Freizeit und Hobbys 
9. Sport und Touristik 
10. Reisen, Urlaub, Ferien 
11. Feste, Feiertage, Bräuche 
12. Massenmedien 
13. Wetter, Natur, Umweltschutz 
14. Einkäufe, Geschäfte, Mode 
15. Gesundheit und Krankheiten 
16. Verkehr und Stadtverkehr 
17. Die BRD 
18. Österreich und die Schweiz  
19. Die Tschechische Republik und Prag 
20. Südböhmen und meine Heimatstadt 

 

 

RNDr. Ludmila Kadlecová, ředitelka školy 


