
Maturitní zkoušky 2022 
 
Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 skládá ze 
dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby student/ka uspěl/a u maturity, 
musí úspěšně složit povinné zkoušky v obou těchto částech. 
 
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu:  školský zákon č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Přihlašování k maturitní zkoušce: 
Student podává přihlášku na formuláři vydaném Centrem pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat) nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. 
června pro podzimní zkušební období. 
 
Didaktické testy se konají v období od 2. května do 5. května, konkrétní časové 
schéma stanoví Cermat. 
 
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají nejdříve 1. 
dubna. Přesnější kritéria zadání i hodnocení stanoví škola.  
Zkoušky profilové části se konají 16. – 27. května 2022. 
 
 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2022 

2 povinné zkoušky  
1. český jazyk a literatura – didaktický test 
2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický 
test 

český jazyk a literatura (PP a ÚZ) 
cizí jazyk (PP a ÚZ), pokud student 
konal ve společné části didaktický 
test z téhož jazyka 
 
+ MPO (maturitní práce a její 
obhajoba) 
 
+ 2 povinné zkoušky z nabídky 
- stanovuje ředitel školy  
  
 

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů 
cizí jazyk 
matematika 
 
 a matematika rozšiřující 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- nabídku stanovuje ředitel školy  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Společná část maturitní zkoušky 
Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách 
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 
 
Školský zákon §78a odstavec 3: 
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně 
ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 
 
Zkouška z českého jazyka a literatury 
Didaktický test trvá 75 minut.  
 
Zkouška z cizího jazyka 
Zkoušku lze konat z jazyka anglického, francouzského, německého, španělského 
nebo ruského.  
Student nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná 
zkoušku povinnou. Podmínkou výběru je, že se tento jazyk na škole vyučuje.  
Didaktický test trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část 
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 
 
Zkouška z matematiky 
Didaktický test trvá 120 minut.  
 
Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující  
Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. Přihlášení do 1. prosince 2021 
na formuláři přihlášky k MZ. Termín konání v období od 2. do 5. května 2022, a to na 
kmenových školách žáků.  
 
 

Profilová část maturitní zkoušky 
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a 
pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky 
z tohoto cizího jazyka, z maturitní práce a její obhajoby a ze dvou dalších povinných 
zkoušek. 
Do nabídky zkoušek profilové části lze zařadit pouze předměty, jejichž součet 
týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem 
ŠVP činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny týdně. 
Student může v profilové části MZ maturovat nanejvýš ze dvou různých cizích jazyků. 
 
 
Zkouška z českého jazyka a literatury 
Písemná práce 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 
slov. Délka konání písemné práce je 125 minut včetně času na volbu zadání. Při 
konání písemné práce má student možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání. Po zahájení zkoušky si 
student jedno z nich zvolí. Záznam textu bude psaný rukou. 
 
 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Ústní zkouška 
Pro ústní zkoušku určí ředitel školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.   
Studenti s ním budou seznámeni nejméně 7 měsíců před termínem konání ústní 
zkoušky. Zároveň ředitel stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu děl, který 
student odevzdá řediteli do 31. března. Příprava ke zkoušce trvá 15-20 minut, délka 
zkoušky je 15 minut. 
Hodnocení zkoušky: písemná práce 40% a ústní zkouška 60%. 
 
Zkouška z cizího jazyka 
Písemná práce 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 
slov (1. část 140 - 160, 2. část 60 - 70). Délka konání písemné práce je 60 minut včetně 
času na volbu zadání. Při konání písemné práce má student možnost použít 
překladový slovník. 
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více 
zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je 
stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 
výchozí text k zadání. 
Záznam textu bude psaný rukou. 
 
Ústní zkouška 
Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 20 – 30 témat. Příprava ke zkoušce trvá 20 
minut, délka zkoušky je 15 minut. 
Hodnocení zkoušky: písemná práce 40% a ústní zkouška 60%. 
 
Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 
Studenti si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit 
výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s 
ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká 
žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze i 
profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, 
didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 
Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části je ke stažení na 
stránkách školy.  
Pro školní rok 2021/2022 budou uznány pro nahrazování zkoušky z anglického jazyka 
standardizované jazykové zkoušky minimálně úrovně B2, v případě jazyků 
německého, francouzského a španělského úrovně B1. Písemnou žádost o nahrazení 
zkoušky podává student řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v 
podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie 
dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky 
 
Zkoušky z dalších předmětů 
Maturitní práce a její obhajoba 
Zadání maturitní práce obsahuje: téma, pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria 
hodnocení, požadavek na počet vyhotovení.  
Termín odevzdání maturitní práce: 23. března 2022.  
Obhajoba: Koná se v termínu profilových zkoušek. Příprava k obhajobě trvá 5 minut. 
Délka obhajoby maturitní práce: 20 minut.  



Posudky vedoucího práce a oponenta jsou studentovi předány nejpozději 14 dní před 
termínem obhajoby. 
 
Písemná zkouška (matematika) 
Délka konání zkoušky: 120 minut.  
Způsob konání: písemná zkouška obsahuje větší počet úloh, jimž je přiřazen počet 
bodů podle obtížnosti učiva a náročnosti výpočtů. 
 
Praktická zkouška (informatika a programování) 
Praktická zkouška obsahuje čtyři moduly, jimž je přiřazen počet bodů podle obtížnosti 
učiva a náročnosti jednotlivých úkolů. Tři moduly jsou pevně stanovené: textový editor, 
tabulkový kalkulátor, vyhledávání a prezentace informací, čtvrtý modul je výběrový. 
Zde si studenti volí mezi moduly algoritmizace a programování a počítačová grafika. 
Zkouška probíhá v učebně IT výhradně na školních počítačích a čistý čas na její 
vypracování je 180 minut. 
 
 
Ústní zkouška 
Ředitel školy pro každou zkoušku zveřejní 20 – 30 témat. 
Nabídka předmětů:  
anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk, 
dějepis, zeměpis, základy společenských věd (ekonomie, právo, politologie), základy 
společenských věd (psychologie, filozofie), chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, 
výtvarná výchova. 


