
Maturitní zkouška 2022/23 – profilová část 

Povinné profilové předměty pro všechny maturitní  obory:  

Český jazyk a literatura Písemná 

práce 

Minimální rozsah – 250 slov 

Délka trvání – 120 minut včetně času na 

výběr zadání 

Zadání – 4 témata – žák si na začátku práce 

jedno zvolí, téma již nelze změnit. Zadání 

písemné práce obsahuje název zadání, způsob 

zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  Je možné použít Pravidla českého 

pravopisu. 

Forma – písemný zápis do připraveného 

formuláře. Na základě doporučení 

poradenského zařízení může žák se SPU psát 

písemnou práci na počítači.  

 Ústní 

zkouška 

 

Žák vypracuje vlastní seznam literárních děl 

výběrem ze školního seznamu. Žákovský 

seznam bude obsahovat 20 děl podle kritérií 

uvedených ve školním seznamu. Seznam žák 

odevzdá pro jarní zkušební období  do 31. 

března 2022, pro podzimní zkušební období 

do 30. června 2022. Neodevzdá-li žák do 

stanoveného data  vlastní seznam literárních 

děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke 

všem dílům maturitního seznamu literárních 

děl pro daný obor vzdělání. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut a ústní 

zkouška nejdéle 15 minut.   

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. 



V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní 

list ke stejnému literárnímu dílu.  

Cizí  jazyk /pokud si žák 

nezvolil ve společné části 

matematiku/ 

Písemná 

práce 

Minimální rozsah – 200 slov                           

Rozsah kratšího textu – min.70 slov     

Rozsah delšího textu – min. 130 slov  

Délka trvání – 70 minut  

Zadání – jedno stejné pro všechny žáky školy. 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, 

způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. Je možné použít 

překladový slovník.  

Forma – písemný zápis do připraveného 

formuláře. Na základě doporučení 

poradenského zařízení může žák se SPU psát 

písemnou práci na počítači. 

 Ústní 

zkouška 

 

Zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu. Délka trvání 

zkoušky nejdéle 15 minut, příprava 20 

minut. Pro zkoušku je stanoveno 20 témat. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 

téma.   

 

  

 

Hodnocení profilové části – český jazyk a cizí jazyk 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení 

písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou 

formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané 

zkoušky. 

 

 

 



Další  povinné  profilové předměty podle oborů:   

Informační technologie Obhajoba maturitní práce   

Povinné předměty: 

Operační systémy 

Aplikační software 

Programování a vývoj aplikací 

Počítačové sítě 

Nutno vybrat dva předměty  

Digitální a telekomunikační technika Obhajoba maturitní práce   

Povinné předměty:  

Výpočetní technika 

Elektronika a digitální technika 

Elektrická měření 

Telekomunikace 

Počítačové sítě 

Nutno vybrat dva předměty  

Mechanik elektronik Praktická zkouška   

Povinné předměty: 

Výpočetní technika 

Elektronika a digitální technika 

Elektrická měření 

Elektronické systémy 

Nutno vybrat dva předměty  

 

Termín odevzdání maturitní práce: 31. března 2023. 

Žák může v profilové části vykonat až dvě nepovinné zkoušky z nabídky 

předmětů u příslušného oboru.    


