
Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 
 
 
Základní informace 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je řízena státem, 
přípravou je pověřena společnost Cermat (CZVV). Profilová část je stanovena ředitelem školy.  
 
Komplexní informace o maturitní zkoušce (katalogy požadavků, termíny společné části, 
ilustrační testy aj.) najdete na webovém portálu https://maturita.cermat.cz/. 
 
1. Kalendář maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 
 

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu zkoušek ve 
školním roce 2022/2023 vypadá následovně:  
 

▪ termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy je stanoven na 1. prosince 2022; 
▪ termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 15. 

prosince 2022; 
▪ období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 2. 

května a končí 5. května 2023; 
▪ termíny písemné práce z českého jazyka, polského jazyka a písemné práce z cizích 

jazyků profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny na 3. – 5. dubna 2023; 
▪ období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, začíná 16. 

května a končí 26. května 2023; 
▪ termín zpřístupnění maturitního vysvědčení je nejpozději do 2 pracovních dnů 

od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu v CZVV; 
▪ termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 15. května 2023; 

  
Kalendář přípravy a průběhu  náhradních a opravných  zkoušek ve školním roce 
2022/2023 vypadá následovně: 
 

▪ termín pro podání přihlášky žáka je stanoven na 25. června 2023; 
▪ termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. červen 

2023; 
▪ období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 

1. září a končí 10. září 2023; 
▪ období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, je stanoveno 

od 1. září do 20. září 2023; 
▪ termín zpřístupnění maturitního vysvědčení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

shromáždění výsledků jednotlivého žáka v CZVV; 
▪ termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je 

do 10. září 2023; 
 

  



2. Společná část maturitní zkoušky 
 
Povinné zkoušky 
1. Český jazyk a literatura 
2. Cizí jazyk nebo matematika 
Zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky se konají formou 
didaktického testu. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky žák musí uspět 
u všech povinných zkoušek. 
 
Nepovinné zkoušky 
Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: 
▪ Cizí jazyky (s výjimkou cizího jazyka zvoleného v povinné části) 
▪ Matematika (pokud nebyla zvolena v povinné části) 
▪ Matematika rozšiřující 
 
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, ruský, 
francouzský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda 
žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může zvolit i cizí jazyk, který se během 
studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 
  
3. Profilová část maturitní zkoušky 
 
V profilové části maturitní zkoušky žák koná povinně zkoušku z českého jazyka a literatury 
a polského jazyka a literatury a další 1 povinnou zkoušku. 
Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, koná povinně v profilové 
části zkoušku z tohoto cizího jazyka. 
 
Zkoušky z českého jazyka a literatury, polského jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají 
vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zápis 
písemné práce pro intaktní žáky není možný na PC, pouze vlastní rukou.  
 
Ústní formou před zkušební maturitní komisí se konají ostatní povinné zkoušky, které si žáci 
zvolí z nabídky předmětů určené ředitelem školy. Nevolí zkoušky z předmětů, které ve 
společné části koná povinně.  
 
Žák může konat 2 nepovinné zkoušky ze seznamu předmětů stanoveného ředitelem 
školy. Nevolí zkoušky z předmětů, které v profilové části koná povinně. 
 
Nahrazení zkoušek z cizího jazyka 
Pokud žák koná 4 povinné profilové zkoušky (ve společné části si zvolil cizí 
jazyk), povinnou zkoušku z anglického jazyka v profilové části může nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané  standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo 
vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  
Povinnou zkoušku z německého jazyka, ruského jazyka nebo francouzského jazyka 
v profilové části žák může nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky 



dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 
Pokud si žák zvolí nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, který si nevybral v povinné části, 
může ji také nahradit stejným způsobem. 
 
Pokud žák koná 3 povinné profilové zkoušky (ve společné části si zvolil matematiku), 
povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části žák nemůže nahradit výsledkem 
standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky.  
  
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. března 2023. Součástí 
žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 
zkoušky.  
 
Seznam předmětů pro povinné i nepovinné zkoušky vyjma povinných zkoušek z českého 
jazyka a polského jazyka: 
 
▪ Anglický jazyk 
▪ Německý jazyk 
▪ Ruský jazyk 
▪ Francouzský jazyk 
▪ Základy společenských věd 
▪ Dějepis 
▪ Zeměpis 
▪ Matematika 
▪ Fyzika 
▪ Chemie 
▪ Biologie 
▪ Informatika a výpočetní technika 
▪ Estetická výchova – hudební 
▪ Estetická výchova - výtvarná 
 
Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 
Jsou zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Nauka – Egzamin maturalny. 
 
4. Další podrobnosti maturitní zkoušky 
 
Společná část maturitní zkoušky 
 
▪ Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. 



▪ Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut 
poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti 
a dovednosti. 

▪ Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. 
▪ Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující – didaktický test trvá 150 minut. 
 
Profilová část maturitní zkoušky 
 
▪ Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 

1) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, 
jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 135 minut včetně času na volbu 
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob 
zpracování zadání. 

▪ Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura před zkušební 
maturitní komisí 

1) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. 
Ten obsahuje výňatek (výňatky) z literárního díla, výňatek z neuměleckého textu a 
strukturu zkoušky. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních 
seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a 
dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

2) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii stanovenými ředitelem 
školy žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy 
nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro 
podzimní zkušební období.  

3) Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních 
děl žákem jsou zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Nauka – Egzamin 
maturalny. 

4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
Neodevzdá-li žák 31. 3. 2023 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky  
z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor 
vzdělání. 

  
▪ Písemná práce ze zkušebního předmětu polský jazyk a literatura 

1) Písemnou prací z polského jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, 
jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 135 minut včetně času na volbu 



zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Słownik ortograficzny a 
Słownik poprawnej polszczyzny. 

2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání. 

  
▪ Ústní zkouška ze zkušebního předmětu polský jazyk a literatura před zkušební 

maturitní komisí 

1) Pro ústní zkoušku z polského jazyka a literatury ředitel školy v souladu s rámcovým 
a školním vzdělávacím programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou 
zkoušku a náhradní zkoušku.  

2) Ústní zkouška z polského jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího několik zadání ke konkrétnímu 
tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
 

▪ Písemná práce z cizího jazyka 

1) Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu 
v rozsahu 200 - 230 slov. Písemná práce z anglického jazyka trvá 90 minut. Při konání 
písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

2) Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, které se žákům 
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název 
zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

3) Písemnou prací z německého, ruského a francouzského  jazyka se rozumí vytvoření 
souvislého textu v rozsahu minimálně 200 slov. Písemná práce z německého, ruského 
a francouzského jazyka trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné 
práce má žák možnost použít překladový slovník. 

4) Pro písemnou práci z německého, ruského a francouzského  jazyka ředitel školy 
stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák 
si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, 
popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

  
 

▪ Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

1) Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku 
a náhradní zkoušku. 



2) Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétnímu tématu.  

3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce z anglického jazyka si žák 
vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Při přípravě má žák možnost 
použít překladový slovník. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 
losovat dvakrát stejné téma. 

4) Pro ústní zkoušku z německého, ruského a francouzského jazyka ředitel školy 
v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 - 30 témat. Témata 
jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

5) Ústní zkouška z německého, ruského a francouzského jazyka se uskutečňuje formou 
řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího několik zadání ke 
konkrétnímu tématu.  

6) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce z německého, ruského 
a francouzského jazyka si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 
Při přípravě má žák možnost použít překladový slovník. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 
▪ Ústní zkouška z dalších předmětů před zkušební maturitní komisí 

1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. 
Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

2) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
  

  
V Českém Těšíně dne 3. 9. 2022                          Ing. Marie Jarnotová v. r. 
 
 

 


