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Český jazyka a literatura didaktický test uspěl/neuspěl 75 minut
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-

pozadavku

Matematika nebo cizí jazyk                                      

(Aj, Nj, Fj, Rj)
didaktický test uspěl/neuspěl

M - 120 minut, CJ 100 minut                                       

(40 minut poslech, 60 minut jazyk)

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-

pozadavku

Cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj) ústní zkouška 100% 20 minut příprava, 15 minut zkoušení 20 - 25 témat s pracovními listy

Biologie ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 30 témat s pracovními listy

Dějepis písemný test známka 90 minut 30 témat

Ekonomie ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 20 témat

Fyzika ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 25 témat

Chemie ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 30 témat s pracovními listy

ICT maturitní práce známka 5 minut příprava 25 minut obhajoba
20 témat, výběr tématu maturitní práce je 

nejpozději do 1. 12.2020

Matematika ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 25 témat

Psychologie ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 20 témat

Výtvarná výchova
ústní zkouška a 

maturitní práce
známka

15 minut příprava, 15 minut zkoušení, 15 

minut obhajoba

25 témat, výběr tématu maturitní práce je 

nejpozději do 1.12.2020

Základy společenských věd ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 20 témat s pracovními listy

Zeměpis ústní zkouška známka 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 30 témat

Doplňující 

informace

Maturitní zkouška ve školním roce 2020-2021

Profilová část 

Český jazyka a literatura

Společná část 

maturitní 

zkoušky

Maturovat z matematiky mohou studenti ve společné i v profilové části.

Ve společné a profilové části nelze v povinné zkoušce zvolit stejný cizí jazyk.

Student si může zvolit ve společné i profilové části nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Matematika + je nahrazena nepovinnou Matematika rozšiřující. 

Profilová část - anglický jazyk -  úroveň B2, ostatní jazyky B1. 

Ve společné části - didaktický test -  cizí jazyk -  všechny úroveň B1. 

100%ústní zkouška 20 min příprava, 15 minut zkoušení

seznam vlastní četby (20 děl ze 110), student 

si vylosuje pracovní list s úryvkem zadaného 

literárního díla a osnovou, která obsahuje 

úkoly literární, jazykové i slohové. 


