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Seznam předmětů profilové části maturitní zkoušky
jaro a podzim 2023
I. Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se sestávají z didaktického testu
z českého jazyka a literatury a didaktického testu z cizího jazyka nebo didaktického testu
z matematiky. Žák si může navíc zvolit až 2 nepovinné zkoušky sestávající se z didaktického
testu z matematiky rozšiřující nebo nepovinnou zkoušku ve formě didaktického testu z cizího
jazyka nebo matematiky, kterou si nezvolil jako povinnou.
II. Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka, pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Žák si dále musí zvolit 2 další
povinné zkoušky z předmětů níže uvedené tabulky. Žák si může navíc zvolit až 2 jiné nepovinné
profilové zkoušky z této tabulky.
Žák si může zvolit pouze takový předmět, jehož součet týdenních vyučovacích hodin
v jednotlivých ročnících vyššího stupně gymnázia činí v souladu s ŠVP nejméně 4 vyučovací
hodiny.
Délka konání a minimální rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury: 110 minut,
250 slov
Délka konání a minimální rozsah textu písemné práce z cizího jazyka: 70 minut, 200 slov (2 části
– 1. část 70-80 slov, 2. část 130-160 slov)
Předmět
Český jazyk a literatura

Forma zkoušky
Písemná práce + ústní zkouška

Matematika
Dějepis
Biologie
Chemie
Základy společenských věd
Fyzika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Informatika
Zeměpis

Ústní
Ústní
Ústní
Ústní
Ústní
Ústní

Písemná práce + ústní zkouška
Písemná práce + ústní zkouška
Ústní
Ústní

Žáci 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. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou
zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové
znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo
vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

pro anglický jazyk, na úrovni B1 pro německý jazyk.
Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může je možné také u 1 nepovinné profilové
zkoušky z cizího jazyka.
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

(odkaz na webovou stránku: www.maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilovecasti)

Schválil a vyvěsil dne 27. 10. 2022
Mgr. Milan Šnorek
ředitel školy

