Maturitní zkouška 2022 – základní informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné a profilové.
•

Ve společné části (státní) má žák povinné tyto maturitní předměty:
a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk nebo matematika
Společná část se koná pouze formou didaktického testu. Didaktický test z českého
jazyka a literatury trvá 75 minut, didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut (40
minut – poslech, 60 minut – čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), didaktický test
z matematiky trvá 120 minut.

•

V profilové části (školní) má žák povinné čtyři maturitní předměty:
a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk nebo matematika
V předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk koná žák písemnou slohovou práci
a ústní zkoušku před zkušební komisí. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá
nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání, písemná práce z cizího jazyka trvá
nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška z českého jazyka a
literatury i cizího jazyka trvá 15 minut (+15 minut na přípravu). Pokud si žák zvolí
matematiku, profilovou část nekoná.
c) další dvě povinné zkoušky je možno vybrat z následujících předmětů:
anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských
věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika, výtvarná výchova.
Pokud si student vybere ve společné části maturitní předmět cizí jazyk (např. anglický)
nemůže tento předmět již znovu volit v profilové části bod c). Jiný jazyk volit však
může.
Zkoušky profilové části, písm. c) se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí. Ústní zkouška trvá 15 minut (+ 15 minut na přípravu).
Nahrazení ústní zkoušky jazykovým certifikátem:
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může
zkoušku z cizího jazyka v profilové části nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky z příslušného jazyka doložené jazykovým certifikátem,
nejméně však na úrovni B2 v případě anglického jazyka a B1 v případě německého či
španělského jazyka (podrobnosti o uznávaných certifikátech si přečtěte v dokumentu

„Cizí jazyk – seznam standardizovaných zkoušek 2022“). Písemnou žádost o nahrazení
zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března, součástí žádosti je vždy
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání zkoušky.

Data konání společné části MZ (didaktické testy):
Pondělí 2. května – čtvrtek 5. května 2022
Data konání profilové části MZ (ústní zkoušky a písemné práce):
Budou upřesněny

Další informace o maturitní zkoušce 2022 naleznete na: https://maturita.cermat.cz,
mgbrno.cz a v příslušných právních předpisech.
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