
 

Společná část maturitní zkoušky 

 Žák koná povinně zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a dále volí mezi matematikou 

a anglickým jazykem. Zkoušky se konají formou didaktického testu. 

 Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to 

v předmětech anglický jazyk, matematika a matematika rozšiřující. 

 Termíny didaktických testů budou stanoveny MŠMT.  

(podrobněji viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar) 

 

Profilová část maturitní zkoušky – platné pro všechny obory 

 Žák koná povinně zkoušku z předmětu český jazyk a literatura, a to formou písemné práce 

a ústní zkoušky 

 Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání (*). 

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

 Pokud si žák ve společné části zvolí zkoušku z  anglického jazyka, povinně koná písemnou práci 

a ústní zkoušku v rámci profilové zkoušky. 

 Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání (*). 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 Ústní a písemnou zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 

na jazykové úrovni B1 a vyšší (podle SERR). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák 

ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro jarní zkušební období. Součástí žádosti je vždy 

doklad o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 Příprava ke všem ústním zkouškám profilové části trvá 15 minut (*), samotná zkouška pak také 

15 minut. 

 V profilové části maturitní zkoušky žák povinně volí mezi praktickou zkouškou a maturitní prací 

s obhajobou před zkušební komisí. 

 Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut, samotná obhajoba pak také 15 minut. 

 U praktické zkoušky má žák na vypracování 420 minut. 

(*) Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky budou tyto upraveny dle 

platného doporučení školského poradenského zařízení. 

 

 

  

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


 

Profilová část maturitní zkoušky – dle oborů 

 

Obor vzdělání:: 23-41-M/01 Strojírenství 

Povinné zkoušky a jejich formy 

 Český jazyk a literatura     písemná práce, ústní zkouška  

 Anglický jazyk (pokud je zvolen ve státní části) písemná práce, ústní zkouška  

 Stavba a provoz strojů     ústní zkouška 

 Strojírenská technologie    ústní zkouška 

 CAD systémy     maturitní práce s obhajobou 

nebo 

Strojírenská praxe     praktická zkouška 

 

Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika 

Povinné zkoušky a jejich formy 

   Český jazyk a literatura    písemná práce, ústní zkouška 

   Anglický jazyk (pokud je zvolen ve státní části) písemná práce, ústní zkouška  

   Mechatronika     ústní zkouška 

   Elektronika      ústní zkouška 

   Elektrotechnika     maturitní práce s obhajobou 

 nebo 

 Elektrotechnická praxe     praktická zkouška 

 

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Povinné zkoušky a jejich formy 

   Český jazyk a literatura     písemná práce, ústní zkouška 

   Anglický jazyk (pokud je zvolen ve státní části) písemná práce, ústní zkouška  

   Aplikovaná výpočetní technika    ústní zkouška 

   Operační systémy a počítačové sítě   ústní zkouška 

   Vývoj aplikací     maturitní práce s obhajobou 

nebo 

Programování a webové aplikace   praktická zkouška 


