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Písemné práce profilové části a 
praktická zkouška z informatiky

• 3. 4. český jazyk a lit. 8:00 110 min
• 4. 4. anglický jazyk 8:00 90 min
• 5. 4. německý jazyk 8:00 75 min

španělský jazyk
• 11.4. informatika 8:00 240 min

!!! Studenti jsou povinni být nejpozději 15 minut před 
začátkem zkoušky v učebně. Pozdní příchod znamená 
vyloučení ze zkoušky. 



Didaktické testy společné části

• 2. 5. matematika 8:00 135 minut

anglický jazyk 13:30 110 minut

• 3. 5. český jazyk a literatura 8:00 85 minut

• 4. 5. matematika rozšiřující 8:00 150 minut

německý jazyk 13:00 110 minut

španělský jazyk 13:00 110 minut

!!! Studenti jsou povinni být nejpozději 15 minut před začátkem 
zkoušky v učebně. Pozdní příchod znamená vyloučení ze zkoušky. 

!!! Nezapomeňte si přinést doklad totožnosti (občanský průkaz nebo 
cestovní pas). 



Pravidla chování během zkoušky

!!! Je zakázáno mít u sebe mobily, chytré hodinky, tablety nebo jiné 
komunikační prostředky, nezapomeňte je vypnout. Odložte na určené místo.
!!! Nepoškozujte záznamové archy. 
!!! Záznamový arch a testový sešit nesmíte v průběhu zkoušky odkládat na 
druhou, neobsazenou část lavice. 
!!! Nenapovídejte, neopisujte, nevyrušujte. 
!!! Během zkoušky smíte jíst a pít.
!!! Pokud opustíte učebnu před koncem časového limitu, nesmíte se již 
vrátit. Výjimkou mohou být zdravotní důvody, které budou řešeny 
individuálně.
!!! Při hrubém porušení pravidel budete ze zkoušky vyloučeni. Vyloučení 
znamená nesložení zkoušky. 
!!! Po skončení zkoušky budete mít možnost vyjádřit se k jejímu 
průběhu. Ukončíte-li zkoušku před koncem časového limitu, této 
možnosti se vzdáváte. 



Pomůcky

• Modrá nebo černá dostatečně silně a nepřerušovaně píšící 
propiska pro zápis do záznamového archu + jedna náhradní 
(obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v 
testovém sešitě)

• Další povolené pomůcky:
✓ PP ČJL: Pravidla českého pravopisu
✓ PP CJ: překladové slovníky 
✓ Matematika: M-F-CH tabulky, rýsovací potřeby (obyčejná tužka, 

guma, pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr) a kalkulátor 
bez grafického režimu a programovacího režimu. 

Kontrolu vhodných kalkulaček a tabulek provádí Mgr. Beneš. 
Řiďte se jeho pokyny!!!

V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže 
nebo záložky nevadí)!



Didaktický test - zápis odpovědí

• Testový sešit a záznamový arch;
• Do testového sešitu můžete zapisovat poznámky;
• Odpovědi zapisujte na záznamové archy podle pokynů 

zadavatelů.
Uzavřené úlohy:
• Správná je vždy jedna odpověď. 
• Správné odpovědi zapisujte křížkem. 
• Chybné odpovědi lze opravovat.
Otevřené úlohy 
• Zápis provádějte výhradně do vyznačeného čtecího 

pole. Rozlišujte velká a malá písmena. 



Český jazyk a literatura – didaktický 
test

• 85 minut; 
• Základní jazykové  a literární vědomosti a dovednosti;
• Uzavřené úlohy: výběr z nabídky odpovědí (s výběrem 

ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací 
a uspořádací); 

• Otevřené úlohy bez nabídky odpovědí; správnou 
odpověď je třeba doplnit; 

• U každé úlohy je vždy uveden maximální možný počet 
bodů, který lze získat za správné řešení;

• Literární ukázky vycházejí ze seznamu literárních děl, 
autorů a žánrů v katalogu požadavků na 
maturita.cermat.cz);



Matematika - didaktický test 

• 135 minut 
• MA: obsahuje několik široce otevřených úloh – hodnotí se celý postup řešení. 
• 26 úloh, z toho 11uzavřených (tj. úloh s nabídkou odpovědí) a 16 otevřených bez nabídky odpovědí. 
• U některých otevřených úloh je třeba do záznamového archu uvést celý postup řešení. Uvedete-li 

pouze výsledek, byť správný, nebudou vám přiděleny žádné body. 
• Poznámky či pomocné výpočty si můžete dělat do testového sešitu. Řešení úlohy je nutné zapsat do 

záznamového archu, a to podle pravidel, která naleznete na titulní straně testového sešitu a u 
příslušné úlohy. 

• Odpovědi, které nebudou uvedeny v záznamovém archu, nebudou hodnoceny.
• Hodnocení zkoušky: centrálně, uzavřené úlohy elektronicky, otevřené úlohy hodnotiteli na základě 

centrálních pokynů. 
• Případné konstrukční úlohy a grafy nutno obtáhnout propiskou. 
Široce otevřené úlohy
• U slovní úlohy třeba popsat neznámou (např. x…počet žáků), postup řešení a stručnou odpověď!!!
Úzce otevřené úlohy
• S výsledkem uvádějte symbol veličiny či neznámé, nezapomínejte tedy na jednotky!!!
• Dbejte na správný zápis výsledku rovnic.



Matematika rozšiřující - didaktický 
test

• Nepovinná zkouška

• 150 minut

• 23 úloh, z toho 11 uzavřených a 12 
otevřených. U některých otevřených úloh se 
hodnotí i postup řešení, nezapomeňte jej 
uvést. 



Cizí jazyk – didaktický test

• 2 záznamové archy (poslech 40 minut – čtení 
a jazyková kompetence 70 minut)

• Uzavřené i otevřené úlohy s krátkou 
odpovědí (3. část poslechu) – důležité je 
správné umístění odpovědi a čitelnost



Didaktické testy společné části 
- hodnocení

• DT hodnoceny centrálně. 

• Hranice úspěšnosti v minulém školním roce 
Český jazyka a literatura 44%

Cizí jazyk 44%

Matematika 33%

Matematika rozšiřující 33%

Hodnotí se slovně „uspěl/a“ nebo „neuspěl/a“ s 
procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

Kritéria hodnocení DT SČ pro rok 2023 budou 
zveřejněna nejpozději 31. března 2023. 



Ústní zkoušky – průběh (1)

• Termín: 16. – 19. 5. 2023

• Příprava na ústní zkoušku:

český jazyk a literatura, cizí jazyky, hudební výchova 
20 minut

informatika

30 minut

ostatní předměty a obhajoby maturitních prací 

15 minut;

• Zkouška, obhajoba maturitní práce 

15 minut

• Losování otázek / čísel pracovních listů z ČJL – v jednom dni nelze 
losovat dvakrát stejné číslo / stejné literární dílo. 



Ústní zkoušky – průběh (2)

• ČJL – pracovní listy obsahující ukázky z 
literárního a neliterárního textu a strukturu 
zkoušky

• CJ – pracovní listy s obrázky a zadáním úloh

• Ostatní předměty – strukturovaná zadání 
témat



Oznámení výsledků, opravné zkoušky 

• Výsledky didaktických testů budou nejpozději 16. 5. 2023 zpřístupněny 
formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.   

• Hodnocení ústních zkoušek, písemných prací, praktických zkoušek a 
maturitních prací v profilové části MZ – v den konání ústní zkoušky. 

• Úspěšné složení MZ - úspěšné složení všech povinných zkoušek školní i 
společné části. U komplexních zkoušek úspěšné složení všech částí. 

• Výsledek nepovinných zkoušek nemá na složení MZ vliv.
Opravné zkoušky
• V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z 

každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro 
nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

• Opakuje se jen neúspěšná povinná zkouška / u komplexních zkoušek 
neúspěšná dílčí zkouška. 

• Přihlášky k podzimnímu termínu je třeba podat do 26. června 2023.
• Při přihlašování k náhradní nebo opravné zkoušce nelze měnit předmět. 



Profilové zkoušky - hodnocení

• Dokument Kritéria hodnocení profilových 
zkoušek bude po schválení zkušební maturitní 
komisí zveřejněn na webových stránkách školy.



Hodnocení komplexních zkoušek PČ

• Český jazyk a literatura, cizí jazyky
písemná práce 40 % výsledné známky
ústní zkouška 60 % výsledné známky

Jednotlivé části se nebudou převádět na známky; výsledné hodnocení bude stanoveno na základě 
váženého průměru bodů z jednotlivých částí. 
• Deskriptivní geometrie

maturitní práce váha 1
ústní zkouška váha 2

• Hudební výchova
praktická zkouška váha 1
ústní zkouška váha 2

• Informatika
praktická zkouška váha 2
ústní zkouška váha 1

• Výtvarná výchova
maturitní práce váha 1
ústní zkouška váha 2



ČJL a cizí jazyky: Hranice úspěšnosti a převod 
procentních bodů na známky

• Pro získání daného stupně hodnocení je třeba 
dosažení minimálního počtu procentních 
bodů, který odpovídá spodní hranici 
procentního intervalu. Dosažený procentuální 
výsledek se nezaokrouhluje.

1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)

100 – 88 % 87 – 74 % 73 – 59 % 58 – 44 % 43 % a méně



Neúčast na zkoušce

• Neúčast je třeba písemně omluvit a doložit 
např. lékařským potvrzením nejpozději do tří 
pracovních dnů od termínu konání zkoušky 
řediteli školy (zástupkyni ředitele).

• Bude-li omluva uznána, máte nárok konat 
náhradní zkoušku v  podzimním termínu. 



Maturitní vysvědčení a protokol
Maturitní vysvědčení
• Po úspěšném složení MZ
• Známky z povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ
• „uspěl(a)“ a procentuální úspěšnost u didaktických testů společné části MZ
• Celkový prospěch (PV, P)
• Předpokládané datum předání ve středu 24. 5. v odpoledních hodinách
• V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky
jazykovou zkouškou, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo 
"nahrazeno". Tato zkouška není součástí celkového hodnocení. 
Protokol o výsledcích didaktických testů žáka ve společné části MZ
• Po ukončení a vyhodnocení DT – 16. května
• Procentní body a percentilové pořadí
• Žáci jej obdrží v listinné podobě ve škole, nebo na základě své žádosti autorizované v 

informačním systému Centra.  

Výsledkový portál - vpz.cermat.cz 
• prostředek sdělování výsledků společné části MZ přímo maturantům na jejich e-mailové 

adresy
• nutno se zaregistrovat pomocí autentizačního kódu VPŽ, který je uveden na výpisu z 

přihlášky



Žádost o přezkoumání výsledku

Didaktické testy společné části
• Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze 

zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období je nutné podat Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání těchto zkoušek 
maturitní vyhláškou (15. května). 

Profilová zkouška
• Žádost o přezkum průběhu, výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení od zkoušky se podává na 

krajský úřad písemně 20 dnů od konce období stanoveného pro konání profilových zkoušek 
maturitní zkoušky pro konání zkoušky, nejpozději do 30. června 2023.  

• Vyrozumění do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Písemná žádost se podává na tiskopisech k tomu určených. MŠMT je zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Právo nahlédnout do vlastních materiálů po skončení zkoušek a 
zpracování testů. Obracejte se na vedení školy.



Zdroje:

1. https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-
vyhlaska/Skolsky-zakon/Skolsky_zakon_1-2-2022.pdf

2. https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/2021-
2022/vyhlaska_177-20091-1-2022_vyzn_zmeny.pdf

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Skolsky-zakon/Skolsky_zakon_1-2-2022.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/2021-2022/vyhlaska_177-20091-1-2022_vyzn_zmeny.pdf


Užitečné zdroje informací

• maturita.cermat. cz

• facebookový profil Udělám maturitu

• www.bisgymbb.cz

http://www.novamaturita.cz/
http://www.bisgymbb.cz/


Přejeme vytrvalost při přípravě 
a úspěch při zkoušce!!!


