
Maturitní zkouška 2020/21 – profilová část 

Ředitel školy vyhlašuje podmínky pro konání profilové části MZ: 

Povinné zkoušky: 

a) Čj 

b) Cj, pokud si ho žák zvolil ve společné části 

c) povinná zkouška, konaná formou ústní zkoušky 

d) povinná zkouška, konaná formou ústní zkoušky 

e) povinná zkouška, konaná formou maturitní práce 

    

 

Podmínky pro výběr povinných zkoušek (podle písmene 3 – 5):  

a) volba cizího jazyka v případě, že žák nezvolil cizí jazyk ve společné části 

b) povinné zkoušky, konané formou ústní zkoušky, mohou být ze všech 

povinných předmětů podle ŠVP, kromě Čj, stejného Cj jako ve společné 

části a Tv 

c) povinné zkoušky, konané formou maturitní práce, mohou být ze všech 

povinných předmětů podle ŠVP, kromě Čj a stejného Cj jako ve společné 

části 

d) žák nemůže zvolit ústní zkoušku a maturitní práci ze stejného předmětu 

 

Nabídka předmětů profilové části:  

Český jazyk, forma – ústní zkouška a písemná práce 

Cizí jazyk, forma – ústní zkouška a písemná práce 

Základy společenských věd, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce  

Dějepis, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Zeměpis, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Matematika, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Fyzika, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Chemie, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Biologie, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Informační a komunikační technologie, forma – ústní zkouška nebo maturitní 

práce 

Hudební výchova, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Výtvarná výchova, forma – ústní zkouška nebo maturitní práce 

Tělesná výchova, forma – maturitní práce 

 

Pokud žák zvolí v profilové části Čj a Cj, vykoná zkoušku ve formě písemné 

práce a ústní zkoušky podle daných kritérií (podmínky pro konání PP a ÚZ). 

 



Nahrazení povinné zkoušky profilové části jazykovým certifikátem: 

 

Ředitel školy umožní nahradit jednu povinnou zkoušku profilové části (zároveň 

i jednu nepovinnou zkoušku profilové části) jazykovým certifikátem úrovně B2 

(viz seznam certifikovaných zkoušek). 

Termín odevzdání „Osvědčení o vykonání certifikované zkoušky“: 31.3.2021 

Zároveň žák odevzdá spolu s osvědčením i „Žádost o nahrazení zkoušky“ (ke 

stažení na našich webových stránkách).  

 

Časové dotace povinných zkoušek:  

 

Zkoušky konané ústní formou: 15 min. příprava, 15 min. ústní zkouška 

Zkoušky konané formou maturitní práce a její obhajoby: 5 min. příprava, 20 

min. obhajoba práce 

 

Podmínky pro konání písemné práce z Čj: 

Délka konání: 110 min. 

Rozsah textu: min. 250 slov 

Počet zadání: 4 zadání 

Způsob záznamu vytvářeného textu: rukou   

Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

Podmínky pro konání ústní zkoušky z Čj:  

Školní seznam literárních děl: viz dokument ke stažení na našich webových 

stránkách 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl: viz dokument ke 

stažení na našich webových stránkách 

Počet literárních děl v žákovském seznamu: 20 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

  

Podmínky pro konání profilové zkoušky z Cj:  
 

a) Podoba nové maturitní zkoušky AJ – profilová část 

1. Písemná práce bude rozdělena do 2 částí 

Delší slohový útvar 140-160 slov 

Kratší slohový útvar 60-70 slov 

Dohromady 200 – 230 slov 

Celkový čas 70 minut  

Jedno zadání = jedna stejná verze, nebude se losovat a nebude výběr 

z více zadání 



Povolené pomůcky: slovník v papírové podobě bez gramatických pravidel 

 

2. Ústní zkouška 

22 témat, viz maturitní témata (ke stažení na našich webových stránkách) 

3 části se stejným tématem 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

Povolené pomůcky: slovník na PC, slovník v papírové podobě, školní 

zeměpisný atlas světa, vizuální podklady 

 

b) Podoba nové maturitní zkoušky Nj – profilová část:  

1. Písemná práce:  

Doba trvání: 75 minut 

Rozsah: 220 – 240 slov 

3 zadání 

Povolené pomůcky: oboustranný překladový slovník 

 

2. Ústní zkouška:  

25 témat, viz maturitní témata (ke stažení na našich webových stránkách) 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

Povolené pomůcky: mapy a slovník v papírové podobě i elektronický 

 

c) Podoba nové maturitní zkoušky Fj – profilová část: 

1. Písemná práce:  

Doba trvání: 70 minut 

Rozsah: 2 souvislé texty v rozsahu 80 – 90 a 120 – 140 slov podle zadání. 

V tomto školním roce bude pouze 1 zadání pro všechny maturanty 

Povolené pomůcky: oboustranný překladový slovník 

 

2. Ústní zkouška:  

25 témat, viz maturitní témata (ke stažení na našich webových stránkách) 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

Povolené pomůcky: slovníky, atlasy, doplňkové materiály. 

 

d) Podoba nové maturitní zkoušky Rj – profilová část 

1. Písemná práce: 

Doba trvání: 70 minut 

Rozsah: 200-220 slov jednoho souvislého textu podle zadání (např. článek 

do časopisu, dopis, odpověď na inzerát…) 

V tomto školním roce bude pouze 1 zadání pro všechny maturanty 

Povolené pomůcky: oboustranný překladový slovník 



 

2. Ústní zkouška:  

20 témat, viz maturitní témata (ke stažení na našich webových stránkách) 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

Povolené pomůcky: slovníky, atlasy, doplňkové materiály 

 

e) Podoba nové maturitní zkoušky Šj – profilová část 

1. Písemná práce:  

Doba trvání: 70 minut 

Rozsah: 2 souvislé texty v rozsahu 80 - 90 a 120-140 slov podle zadání 

V tomto školním roce bude pouze 1 zadání pro všechny maturanty 

Povolené pomůcky: oboustranný překladový slovník 

 

2. Ústní zkouška: 

25 témat, viz maturitní témata (ke stažení na našich webových stránkách) 

Celkový čas 15 minut zkouška, 15 minut na přípravu 

Povolené pomůcky: slovníky, atlasy, doplňkové materiály. 

 

Témata pro zkoušky konané ústní formou: viz maturitní témata (ke stažení na 

našich webových stránkách) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 29.10.2020 

  

    


