
MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022 

Obecné informace  

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Společná (státní) část MZ 

Povinně každý žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL). Dále si bude 

volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (CJ) nebo didaktickým testem z matematiky. 

V rámci nepovinných zkoušek si může student zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky 

nebo matematiky rozšiřující. 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. 

Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/a; neuspěl/a. Hodnocení „uspěl“ není 

podmínkou pro připuštění studenta k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro získání 

maturitního vysvědčení. 

 zkouška z českého jazyka a literatury 

̴ didaktický test z předmětu ČJL trvá 75 minut 

 zkouška z cizího jazyka 

̴ student může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován 

̴ didaktický test z předmětu CJ trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část 

testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 

 zkouška z matematiky 

̴ didaktický test z matematiky trvá 120 minut 

̴ pokud si student vybere v rámci společné části zkoušky z matematiky, nemá to 

vliv na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části 

 nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující 

̴ didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 

 

Profilová (školní) část MZ 

 Maturitní témata pro školní rok 2021/2022 

 Školní seznam literárních děl 

Studenti si volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2021/2022 budou studenti 

maturovat všichni z ČJL a CJ nebo MAT + dva další profilové předměty (ústně) 

obor:Agropodnikání:  

Zemědělský předmět + volitelný předmět (CHE, BIO, MAT, CJ, LES, EKO, EKP,IKT) 

obor: Ekologie a životní prostředí:  

Ekologický předmět + (CHE, BIO, MAT, CJ, LES, EKO, EKP,IKT) 

 



ČJL – zkouška se skládá z ústní zkoušky a slohové práce (hodnotí škola). 

CJ – zkouška se skládá z ústní zkoušky a slohové práce (hodnotí škola). 

 

Písemná práce 

Český jazyk a literatura 

 slohový útvar (způsob zpracování), který je nutné splnit (něco z tohoto: úvaha, referát, 

reportáž, povídka, vypravování, recenze; u jednoho tématu bude slohový útvar volný, žák 

si ho sám určí a pak ho musí naplnit). Čas na volbu tématu, vyplnění hlavičky čistopisu, 

psaní konceptu i čistopisu celkem činí 110 min. Žák má při písemné práci možnost použít 

školní Pravidla českého pravopisu. 

Cizí jazyk – anglický jazyk 

 Dva slohové útvary, rukou psané: jeden delší (cca 300 - 350 slov), výběr ze 3 – 4 zadání + 

jeden krátký (cca 120 - 180 slov), jednotné zadání, vázané na konkrétní situaci (reakce na 

email, dopis, článek v tisku, nebo žádost, reklamace výrobku, objednávka apod.), 

předepsaný slohový útvar. Čas na vypracování bude celkem 120 minut, žák má možnost 

použít překladový slovník. 

Ústní zkouška 

Český jazyk a literatura 

 Žák losuje jednu z 20 knih, které vybral do svého seznamu literárních děl z nabídnutého 

školního seznamu (zveřejněn 30. září 2021).  

 Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Důraz se klade také na 

znalosti kvalitního kontextu (2–3 souputníci – autoři/díla, dobový a autorský kontext, kniha 

musí být skutečně přečtena)  

 Součástí práce s textem bude i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka z jazyka a nauky 

o slohu – znalost funkčních stylů, slohových postupů, příp. slohových útvarů; jazyk bude 

prověřován při práci s ukázkou rozborem užitých jazykových prostředků. 

 

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla: 

 celkem 20 literárních děl, 

 minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; 

 seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora; 

 

a další kritéria, podle nichž musí být sestaven, zohledňující časová období: 

 Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla, 

 Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla, 

 Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla, 

 Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl. 

       Seznam žák odevzdá nejpozději 31. března 2022. 



Cizí jazyk-anglický jazyk 

 Žák losuje jedno z 20 – 25 témat. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru  

s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání k danému tématu. 

Praktická MZ 

obor: Agropodnikání: - zkouška se skládá z testu EKO+IKT a praktické zkoušky na jednotlivých 

odborných pracovištích 

obor: Ekologie a životní prostředí: - zkouška se skládá z obhajoby MP, „poznávačka“  

a praktické zkoušky na jednotlivých odborných pracovištích. 

Obhajoba maturitní práce – trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta  

a zkoušejícího studenti obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Úspěšně zvládnout profilovou část MZ znamená složit zkoušku v hodnocení stupněm 1 – 4. 

 

Student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 

nejpozději do 1. prosince 2021. 

K přihlášce student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského pracoviště 

podle §20, vyhlášky č. 177/2009 Sb. (odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným 

uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky – didaktický test 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním 

zkušebním období 2022: 

Aktualizujeme 

Ústní profilová část MZ: 

Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

začínají od: 

Aktualizujeme 

Písemná zkouška profilové části (slohová část ČJL a CJ) 

Aktualizujeme 

Ze školního seznamu literárních děl student připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který 

odevzdá řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li student do 



stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem 

dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Maturitní komise – jarní termín - aktualizujeme 

pro třídu 4.A 

pro třídu 4.B 

 

Rozpisy maturitních zkoušek – jarní období - aktualizujeme 

rozpis pro třídu 4.A 

rozpis pro třídu 4.B 

 


