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Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Komenského 397/5, Opava, 746 01 
tel.: 555 557 400, fax: 553 611 396 

e-mail: gymnazium@mgopava.cz, web: www.mgopava.cz  

Maturitní zkouška v roce 2021/2022 
Pro studijní obory: 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium 

Žák si vybírá ze dvou variant A a B, podle které bude ve školním roce 2021/22 maturovat. 

 

varianta A 

Student koná povinně 4 zkoušky: 

• Český jazyk a literatura, 

• Cizí jazyk,  

• 1. vybraný předmět,  

• 2. vybraný předmět. 

Společná část maturitní zkoušky  

Ve společné části (povinné zkoušky) se konají pouze didaktické testy z předmětů: 

1. Český jazyk a literatura  

2. Cizí jazyk  

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: 
Matematika, cizí jazyk, matematika rozšiřující 
 

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. 

Profilová část maturitní zkoušky 

1. Český jazyk a literatura - písemná a ústní část 

2. Cizí jazyk - písemná a ústní část 

3. Výběr z: matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, cizí jazyk, základy 
společenských věd, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická 
výchova – výtvarná 

4. Výběr z: matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, cizí jazyk, základy 
společenských věd, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická 
výchova – výtvarná 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem (je možné pouze ve variantě A) 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy 
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může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března 
každého roku. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky 
v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu 
o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Certifikátem lze nahradit pouze jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka. Bližší informace 
o nahrazování zkoušek z cizího jazyka včetně seznamu standardizovaných zkoušek, které mohou 
nahradit zkoušku z cizího jazyka, najdete na webu: Zkoušky profilové části | Maturitní zkouška 
(cermat.cz) 

 

 varianta B 

Student koná povinně 4 zkoušky: 

• Český jazyk a literatura,  

• Matematika,  

• 1. vybraný předmět,  

• 2. vybraný předmět. 

Společná část maturitní zkoušky  

Ve společné části (povinné zkoušky) se konají pouze didaktické testy z předmětů: 

1. Český jazyk a literatura  

2. Matematika 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: 
cizí jazyk, matematika rozšiřující 
 
Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. 

Profilová část maturitní zkoušky 

1. Český jazyk a literatura - písemná a ústní část 

2. Výběr z: matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, cizí jazyk, základy 
společenských věd, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická 
výchova – výtvarná 

3. Výběr z: matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, cizí jazyk, základy 
společenských věd, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická 
výchova – výtvarná 

 

Stejná pravidla pro obě varianty 

Ve společné části maturit píše žák pouze didaktické testy, které jsou vyhodnoceny procentuálně, a 
žák pouze uspěl, nebo neuspěl. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti
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Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní 
část (váha hodnocení je v poměru 40:60).  

Písemná práce z českého jazyka a literatury musí obsahovat minimálně 250 slov a písemná práce 
trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Žáci mohou využít při práci Pravidla českého 
pravopisu. 

Písemná práce z cizího jazyka musí obsahovat minimálně 200 slov a písemná práce trvá nejméně 
60 minut včetně času na volbu zadání. Žáci mohou využít při práci Překladový slovník. 

U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je doba přípravy 20 minut a doba 
zkoušení nejdéle 15 minut.  

U ústních zkoušek ostatních předmětů je doba přípravy 15 minut a zkoušení nejdéle 15 minut.  

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud 
úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: 

matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, druhý cizí jazyk, základy společenských věd, 
estetická výchova – hudební, estetická výchova – výtvarná, Informatika a výpočetní technika. 

 

• Žák si nemůže zvolit v profilové maturitní zkoušce v části povinná zkouška jeden předmět 
dvakrát.  

• Žák si nemůže zvolit v profilové části maturitní zkoušky stejný předmět, který si zvolil ve 
společné části maturitní zkoušky, kromě předmětu matematiky.  

 

Více informací na www.novamaturita.cz 

Hodnocení zkoušek ústní profilové maturitní zkoušky, viz příloha 

 

 

V Opavě, 30. 9. 2021 

 

     

Mgr. Monika Klapková, v. r. 
ředitelka školy 
 

http://www.novamaturita.cz/

